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 إهداء
 أهدي هذا البحث اٞتامعي إىل:

 والدي اًتم عريب اٝتاعيل

 م ٟتُت انيُتوالديت اًت 

 عبد الوحيد و ٤تمد ذوالفكري ابن عريبأخي الكبَت 

 وأخيت الصغَتة أٯتي سغيتا

 أسريت اًتمُت الذين ربياين باإلخبلص والرٛتة

 وٚتيع أهلي األحباء على دعائهم لليجاح يف ٚتيع أموري وخاصة يف اٟتياة والتعليم
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 كلمة شكر وتقدير
قرآن بلسان عريب مبُت. والصبلة والسبلم على الييب العريب اٟتمد  الذي أنزل ال

األمُت. ومن اهتدي بسّيته ودعاء بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أٚتعُت، أما 
 بعد.

اٟتمد  وشكرا با ونياء عليه بعونه ٘تت كتابة هذا البحث اٞتامعي ٔتوضوع 
لكبلم يف ا١تدرسة هنضة الوطن ا١تتوسطة  لًتقية مهارة ا kokami"فعالية استخدام لعبة 

كيتيجا سويلي لومبوك الشرقية". وتقدم الباحثة أٚتل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين  
كانوا ٢تم فضل يف إ٘تام هذا البحث إىل خَت الوجود ومل تبخلوا أحدهم بشيء طلبت، 

 ميهم:
ير جامعة موالنا فضيلة األستاذ الدكتور اٟتاج عبد اٟتاريس ا١تاجستَت، ١تد .1

 مالك إبراهيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج
فضيلة الدكتور اٟتاج أغس ميمون ا١تاجستَت، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم  .6

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج
فضيلة الدكتورة اٟتاجة ٦تلوءة اٟتسية ا١تاجستَت، رئيسة قسم تعليم الّلغة  .3

 بية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنجالعر 
، ا١تشرف الذي أفاد مٍت عمليا ووجه  نور هادي ا١تاجستَتفضيلة الدكتور  .4

خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث ميذ بداية فكرة البحث حىت 
اإلنتهاء ميه، فلم بيخل بعلمه يوما عن مساعدة البحث وتوجيهه. فله مٍت 

 الشكر والتقدير، ومن ا عظيم الثواب واٞتزاءخالص 
كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل ا١تدرسُت يف قسم تعليم الّلغة العربية كلية  .5

علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج. 
لتشجيع فلهم مٍت كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم وا١تعارف وا

 وجزاهم ا عٍت خَت اٞتزاء.
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 مستخلص

لوطن درسة هنضة ايف ا١تلًتقية مهارة الكبلم  KOKAMI . فعالية استخدام لعبةٕٚٔٓعدوية، ربيعة. 
ا١تتوسطة كيتيجا سويلي لومبوك الشرقية. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسبلمية 

 ا١تشريف: الدكتور نور هادي ا١تاجستَت.. اٟتكومية ماليج
 ، اللعبةفعالية الكلمة األساسية: 

  
ليفس على العقل(. يف يكتب دون اٟتديث هو صعب ) يتكلم اإلنسان دون الكتابة، ولكن بالعكس 

تعليم مهارة الكبلم، أكثر من الطبلب يشعرون الصعوبة يف التعبَت أفكارهم باستخدام اللغة العربية، والطبلب 
 ٮتافون على ا٠تطاء، أو ا٠توف من تعرضهم للضحك زمبلئهم. فبذالك تعليم اللغة العربية باللعبة "

KOKAMIاعتماد الطبلب، ألن  " سوف يرتفعKOKAMI على األسئلة اليت يتعُت اإلجابة توي ٭ت
شفويا بالطبلب. هذا يدافع الطبلب ليظهر أفكارهم شفويا يف اللعبة. يف عملية التعليم اللغة العربية يف مدرسة 

 ا١تتوسطة هنضة الوطن كيتيجا سويلي. 
ق ٔتهارة وجدت الباحثة بعض ا١تشكبلت اليت يوجهها التبلميذ وا١تدرس يف تعليم اللغة العربية تتعل

( قلة الوسائل والطرق اليت تستخدم يف أنياء تعليم ٕ( نقص ا١تمارسة التبلميذ يف التعبَت الشفهي، ٔالكبلم، ميها: 
يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  KOKAMIاللغة العربية. ٟتل تلك ا١تشكبلت ستعطى الباحثة اٟتلول باللعبة 

فعالية استخدام اللعبة ( ما ٔبَت الشفهي. أسئلة البحث هي: تعليم مهارة الكبلم ١تمارسة التبلميذ يف تع
"”KOKAMI  ،كيف تأنَت استخدام ٕلًتقية مهارة الكبلم ٔتدرسة ا١تتوسطة هنضة الوطن كيتيجا سويلي )

 يف ترقية دوافع الكبلم ٔتدرسة ا١تتوسطة هنضة الوطن كيتيجا سويلي.  KOKAMI”اللعبة "
ستخدام اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و اجملموعة أما ميهج هذا البحث التجريب با

التجربية. وا١تدخل ا١تستخدم هو ا١تدخل الكمي. واألدوات ٞتمع البيانات يف هذا البحث هي: اإلختبار، 
 ا١تبلحظة، اإلستبانة وا١تقابلة.

%= ١ٔتعيوى % أكرب من نتيجة ا١تستوى ا ٘.ٖ" t( أن نتيجة "ٔوأما نتائج البحث تدل على: 
% . وذالك ٔتعٌت أن فروض هذا البحث  ٔٓ.ٕ%= ٘% وكذالك أكرب من نتيجة ا١تستوى ا١تعيوى  ٛٙ.ٕ

لًتقية مهارة الكبلم ٬تعل التبلميذ يشعرون باٟتماسة والدافعة يف  KOKAMI( أن استخدام لعبة ٕمقبول. 
لًتقية مهارة  kokamiن استخدام اللعبة عملية التعليم مهارة الكبلم وسهولة يف التعبَت الشفهي. وخبلصتها أ

 الكبلم يف مدرسة ا١تتوسطة هنضة الوطن كيتيجا سويلي فعالية وتيمية رغبة ودافع التبلميذ يف تعليم مهارة الكلم.
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Manusia bisa berbicara tanpa menulis, tapi kita tidak bisa menulis tanpa berbicara 

(paling tidak pada diri sendiri), pada pembelajaran maharah kalam seringkali siswa sulit 

untuk menyatakan gagasannya dengan menggunakan bahasa Arab, hal ini disebabkan 

adanya ketidak percayaan diri siswa dalam mengungkapkan bahasa Arab, siswa merasa 

takut salah, takut ditertawakan teman-temannya dan lain-lain. Dengan demikian 

pembelajaran yang dirangkai dalam media kokami dapat memunculkan rasa percaya diri 

siswa, karena didalam permainan kokami tersebut berisi tentang pertanyaan yang harus 

dijawab secara lisan oleh siswa. Hal ini membuat siswa mengeksplor gagasannya secara 

lisan dengan suasana yang lebih santai dalam permainan. Dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab di sekolah MTS NW Ketangga Suela.  

Peneliti menemukan persoalan-persoalan dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya dalam pembelajaran maharah kalam yaitu: 1) kurangnya latihan siswa dalam 

latihan dalam berbahaa Arab, 2) kurangnya media dan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab, oleh sebab itu peneliti melaksanakan penelitian dengan 

menerapkan permainan kokami dalam pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

tujuan untuk melatih siswa dalam berbicara, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 1) Bagaimana efektivitas penggunaan permainan kokami untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara, 2) Bagaimana pengaruh penggunaan permainan kokami terhadap 

motivasi belajar siswa. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pre 

test dan post test untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Edangkan 

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, adapun instrumen 

penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah test (pre dan post), angket, 

observasi dan wawancara.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) hasil t hitung 3,05 lebih besar dari 

hasil signifikansi 1% = 2,68 juga lebih besar dari hasil signifikansi 5%= 2,01 %. Ini 

menunjukkan bahwa H1 diterima. 2) penerapan permainan kokami dapat membuat siswa 

semangat dan termotivasi dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara. 

kesimpulannya bahwa penerapan permainan kokami sangat efektif dan mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran maharoh kalam. 
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Humans can speaking without write speaking (atleast for yout self) in the 

learning maharah kalam student often different to express thei ideas byusing arabic 

language. That is doe to to the student self confidence into expresing Arabic language, 

they are afraid to do wrong fear of ridiscale of their friends. Thus learning is arrange by 

using kokami game as media, it can raise student self confidence, because in the game of 

kokami which contains statement to be answered speak up by student. This enable student 

to explore they speak up by student in the game. In the process of learning Arabic 

language at school pf MTs NW Ketangga Suela.  

Researcher finds some problem that experinced by the student in the Arabic 

learning process. The problem are less of student speaking skill, consit of: 1) less of 

student’s practice in speaking Arabic language, 2( less of using media and method in 

Arabic learning. Because of thar reason, the researcher applies kokami game in Arabic 

learning process to increase student speaking skill. The formulation of the reearch 

problem in this research is 1( What is effective the kokami game to increase the student’s 

speaking skill, 2) what influence of kokami game about student motivation learning.  

The research constitutes experiment research with quantitative approach. Consist 

of two test that are pre-test and post-test, and two classes that is controlled class and 

experiment class. The instrument of data collection is observation, interview, inquiri and 

test. 

The result of the research shows that: 1. The result of t-test is 3,05 %  larger than 

t-table with the level 1% = 2,68 and also larger than t-table with the level 5% = 2,01 %. 

So that, it can be concluded that using kokami game is effective to increase the student’s 

speaking ability. 2. Applying kokami game increase the student motivation and enthuiasm 

in speaking learning process.  
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 الفصل األول

 طار العاماإل

 البحث خلفية

 أ.  المقدمة

ٖتدث أكثر من مائيت مليون  للغة العربية هي إحدى اللغات الرئيسية يف العاملا 
إنسان. وتستخدم هذه اللغة رٝتيا كلغة رٝتية ما يقرب من عشرين دولة. اللغة العربية 

لغة مصدر التعليم  ،ك كانت لغة اإلسبلممن لغات أخرى وكذل ا٠تصائصلديها 
 ٔوبالتايل هو مربوط ونيق بلمسلمُت. لغة الكتاب اإلسبلمي ا١تقدس اإلسبلم،

حىت بعض ا١تدارس يف إندونيسيا زيادة درس اللغة انتثار اللغة العربية سريعا,  
عطي مواطن إندونيسي بوجود الدرس اللغة العربية ٯتكن أن ت يقُت العربية كدرس أساسي.

تعّلم اللغة العربية  قيمة إ٬تابية يف اٟتياة اليومية يف الدولة اندونيسيا وهي أغلبية مسلم.
 لذالك ٨تن ْتاجة ١تعرفة وتعلم أهداف ٥تتلفة من تعلم اللغة العربية.  مهّمة جّدا،
تمكيوا يستطيع الطبلب أن ي األهداف من تعّلم اللغة العربية لكييف الغالب،  

ومهارة الكتابة.  الكبلم، مهارة القراءة،مهارة  يعٍت مهارة االستماع،غوية, لأربع مهارات ب
مهارة الكبلم هي ماهر الكبلم باستخدام اللغة  أي فهم لغة ما ٝتع. مهارة االستماع هي 

القراءة مع فهم ا٠تطابات. ومهارة  يف كوسيلة ا١تواصبلت. مهارة القراءة هي ماهر
 ٕالليحوية.للغة بشكل صحيح وفقا الكتابة با يف الكتابة هي ماهر

مهاراة مهارة الكبلم لبحث إضايف. ة تار الباحثٗت ومن اربع ا١تهارات اللغوية 
الكبلم ا١تهم يف إعطاء وتلقي ا١تعلومات وتقدم اٟتياة يف اٟتضارة العا١تية اٟتديثة. تأّسس 

من  و مسؤولة سبب اعتماد ألجل تكلم كما العادة، صادق, صحيح،هذه ا١تهارة ب

                                                           
1
  .Arsyad, Metode Penelitian Bahasa Arab dan Prakteknya (Bandung : PT Remaja Rosydakarya 

2003) hal.1 
2
  .Fahri, Ismail. Handout Metode Penelitian Bahasa Arab (Semarang : FBS UNNES 2007) hal.32 
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 تواضع، جهود، أنقل اللسان،حذف على ا١تشكلة اليفسية مثل السلوك الفاضح, 
 ٖواألخر.

تريد أن ٖتقيق التعليم اللغة  الليت نواع ا١تهارات اللغويةأ مهارة الكبلم هي أحد 
تبادلة فهم، االتصاالت الكبلم هو الوسيلة الرئيسية لتعزيز ا١تعصرية انتماء اللغة العربية.

يف شكل حوار بُت  ة كوسيلته. تكّلم هو انشطة صر٭تة،باستخدام اللغ ا١تتبادلة،
. وبالتايل تبادل األدوار بالتياوب أكثر، األحد تكّلم وغَتهم يستمع، شخصُت أو

عبَت، كمال االجسام، ٓتبلف اللغة دعم كت ا١تتكّلم كلمة، ٚتلة، و العبارة، استخدم
 ٗة.و أشكال ا١توازنة كوسيلة ليقل الرسال إشارة،

نقل الداللة و  ين، أعلن الرأي،صل مع األخر االنسان أن نيّ  ستطيعيبالكبلم  
ولكن ليس اٞتميع يف التحدث و أظهر الشعور يف ٚتيع اٟتالة مزاجي واألخر.  الرسالة،

همها وفقا لرغباهتا. لديه قدرة جيدة يف تقدًن ٤تتويات الرسالة إىل اآلخرين اليت ٯتكن ف
من لديه قدرة جيدة على التكيف بدقة بُت ما لديه يف العقل أو ليس كل  بعبارة أخرى،

ا١تشاعر مع ما قاله ْتيث شخص يستمعه ٯتكن أن يكون التعريف والفهم وفقا لرغبات 
 ا١تتكلم. 

 ا١تعلم ،تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة الكبلم ٭تتاج إىل ا١تعلم ا١تختصيف  
البد على كل معلم اللغة  ا يف رقعته. ولكنا١تختص ليس الفقط لديه اتقان ا١تادة وفق

 لتفضي عملية التعليم ويستطيع أن ٖتقيق أهداف التعليم.  الفصل العربية إلتقان 
ميذ مستوى اإلبتدائية حىت مهارة الكبلم علم  خاصة اللغة العربية تعليم 

يف عملية  للغة العربيةبا مل يستطيع أن يعربواالطبلب  لكن يف الغالب،الثّانوية.  توىسم
واألسئلة وهلم جرا  كثَت من الطبلب يشعرون بالصعوبة يف إيصال األفكار،م.  يالتعل

 باللغة العربية. 
                                                           
3
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa Asing (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 2011) hal.241  

4
 Ahmad Fuad Efendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat. 2009) hal.149  
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 هنضة الوطن  درسةا١تيف تعليم الكبلم يف  ةالباحث اهتليت وجدا١تشكلة ا 
لديهم صعوبة  هي ضعف الطبلب يف الكبلم، لومبوك الشرقية كيتيجا سويليا١تتوسطة  

ن ٚتيع الطبلب كلهم ليس من ا١تدرسة اإلبتدائية فقط ولكن بعضهم من يف الكبلم أل
عيد ما يتكلم ا١تدرسة العامة. شعر كثَت من الطبلب يف هذه الفصل با٠توف عن ا٠تطأ 

 ويشعر الطبلب باستحياء عيد ما يتكلم باللغة العربية أمام زمبلءهم.  باللغة العربية،
طريقة التعليم الذي يستخدم ا١تعلم ي ه ةالباحث اهتومشكلة أخرى اليت وجد 

غة العربية يفكر الطبلب أن اللاألمر الذي ٬تعل الطبلب يشعرون با١تلل يف التعلم. ، ة٦تلّ 
بعض الطبلب يقصد أن درس اللغة العربية هي درس ٦تل  هي الدرس الصعب للفهم،
  فعالة ومتيوعة تطبيق طريقة التعليم األخرأن  ةالباحث ريدت وليس درسا مفرحا. وبالتايل

 ”KOKAMI“يعٍت هي طريقة التعلم باللعبة 
 ليس نشاطا إضافيا ليفرح وحده،اللعبة اللغوية هي كيف تتعلم اللغة باللعبة.   

ولكن هذه اللعبة ٯتكن تصييفها يف التعليم والتعلم اليت هتدف إىل تقدًن فرص للطبلب 
  ٘لتطبيق ا١تهارات اللغوية اليت كانت ٯتكن تعلمها.

وجذب رغبة الطبلب على ا١تشاركة بيشاط يف ٯتكن ٖتفيز  Kokamiلعبة  
ٯتكن أن  ميسرا إعداد ا١تربع الذي ٭تتوي على الرسائل. الرسالةكا١تعلم   عملية التعلم.

زيادة و العقوبة كانت مكتوبة على قطعة  األسئلة، اإلشارة،تكون أمر، الصور أو الرموز، 
 ٥ٙتتوم.  من الورق ا١تقوى وضعها يف مظروف

طبلب ا١تدرسة   هذه اللعبة قادرة على إشراك ٚتيع الطبلب. ْتكم طبيعته 
للطبلب مع  لكبلممهارات ايف ما زلت ٭تب للعب. وتؤكد هذه اللعبة أيضا ا١تتوسطة 

 كوكامي.  التحفيز من ٤تتويات األمر الذي هو على البطاقات يف لعبة
   

                                                           
5
 Fathul Mujib & Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan  Edukatif  dalam  Belajar  

Bahasa  Arab. (Yogyakarta: DIVA Press. 2013) hal.32 

6
 http://cephy-net.blogspot.co.id/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html 
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 KOKAMI لعبةفعالية استخدام "ريد أن أجراء البحث عن ة تلذالك الباحث 
 " لومبوك الشرقية  كيتيجا سويلي   ا١تتوسطة هنضة الوطن درسةيف ا١ت مهارة الكبلملًتقية 

 
 

 ب. أسئلة البحث 
حث هي معرفة " فعالية ة أن مشكلة البرى الباحثانطبلقا من خلفية البحث ت 

هنضة الوطن   ا١تتوسطةٔتدرسة " لًتقية مهارة الكبلم KOKAMIاستخدام اللعبة "
اإلجابة عن هذه ا١تشكلة من خبلل األسئلة  ةالباحث ت" وقد حاولكيتيجا سويلي 

 الفرعية اآلتية: 
هنضة درسة يف ا١تمهارة الكبلم  لًتقية KOKAMI”استخدام اللعبة "ما فعالية  .1

 ؟ لومبوك الشرقية كيتيجا سويلي  ا١تتوسطة الوطن
درسة يف ا١تية دوافع الكبلم يف ترق KOKAMI”كيف تأنَت استخدام اللعبة " .6

 ؟ لومبوك الشرقية هنضة الوطن ا١تتوسطة كيتيجا سويلي
 

 ج. أهداف البحث 
 ٕوتتمثل هذا البحث إىل ٖتقيق األهداف التالية:  

درسة يف ا١تمهارة الكبلم  لًتقية KOKAMI”١تعرفة فعالية استخدام اللعبة " .1
  ةلومبوك الشرقي هنضة الوطن ا١تتوسطة كيتيجا سويلي

يف يف ترقية دوافع الكبلم  KOKAMI”١تعرفة عن تأنَت استخدام اللعبة " .6
  لومبوك الشرقية هنضة الوطن ا١تتوسطة كيتيجا سويليدرسة ا١ت
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 د. فروض البحث 
 حُت الذي ٯتكن صحيحا أو الفرضية هي: ا١تزعومة يف وفقا ا٢تادي سوتريسيو،

 ٚذا اٟتقائق تربيرها.وسيتم قبول إ خاطئا، إهنا سيتم رفضإذا ا٠تطء،
ًتقية مهارة ل يةفعاللعبة اللغوية "كوكامي" وفروض هذا البحث أن استخدام ال .3

هنضة الوطن ا١تتوسطة كيتيجا درسة يف ا١تفصل الثامن الالطبلب يف لدى الكبلم 
 لومبوك الشرقية. سويلي

 
 أهمية البحث  ه.

 أن يستفيد ا١تعلومات من هذا البحث كما يلي: 
 رية أ٫تية اليظ .1

أن تكون مداخلة ومعلومات نظرية اليت تتعلق بتدريس مهارة الكبلم باستخدام اللعبة 
 اللغوية كوكامي ٘تكن ا١تدارسُت من التفكَت وا١تيظم على تسلسل وترابط األفكار.

 أ٫تية تطبيقية .6
تدريس مهارة الكبلم باستخدام ن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية أ للمدرسة،( أ

 وكامي.اللعبة اللغوية ك
هذا البحث ٭تتاج إىل إبداع ونشاطات ا١تدرس يف تكوين الويسيلة  للمدرس، ( ة

من الفن واتوى. ٭تتاج إىل علوم أخرى سوى اللغة العربية من العلوم العربية. 
 ١تعلم القادر على العلوم التيوعة،وهذه هي حصوصية هذا البحث. وإعداد ا

 وتطويرها يف تعليم اللغة العربية.
أن تكون مساعدة التبلميذ يف ترقية كفائتهم بتعليم مهارة الكبلم  ميذ،التبل ( ت

 باستخدام اللعبة اللغوية كوكامي. 
 
 

                                                           
7
 Suharman Arikunto dkk. Penelitian Tindakan Kelas. (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) hal.2-3 
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 حدود البحثو. 
فعالية استخدام اٟتدود ا١توضوعية: ٖتدد الباحث ا١توضوع يف هذا البحث " -ٔ .1

هنضة يف ا١تدرسة  الثامن " لًتقية مهارة الكبلم الطبلب فصلKOKAMIلعبة "
  . لومبوك الشرقية طن ا١تتوسطة كيتيجا سويليالو 

ت العربية نطقا هارة الكبلم من ناحية نطق األصوايف تعليم م ةلكن تركز الباحث " 
صحيحا واستخدم ا١تفردات ا١تياسبة وطبلقتها يف إداء الكبلم الوظيفي من جهة 

 األهداف واإلسًتإتية والوسائل والتقوًن يف تعليم مهارة الكبلم. 
ا١تتوسطة هنضة الوطن  فصل الثامن ٔتدرسة اليف البحث  ٖتدد مكاناٟتدود ا١تكانية:  -ٕ

 ألن هذه ا١تدرسة متحيزة يف تعليم مهارة الكبلم. كيتيجا سويلي
ا١تتوسطة هنضة اٟتدود الزمانية: ٖتدد الباحث ا١توضوع يف هذا البحث ٔتدرسة  -ٖ

يف السية  يوليواحث يف شهر يعقد هذا الب يف الصف الثامن، الوطن كيتيجا سويلي
 . ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسية 

 
 ز. تحديد المصطلحات 

وٖتليل ما هو مكتوب ونقده  هي نطق الرموز وفهمها،مهارة الكبلم هي 
وا١تتعة  معه، واإلفادة ميه يف حل ا١تشكبلت، واالنتفاع يف ا١توافق اٟتيوية،والتفاعل 

 ن ا١تصطلحات. اليفسية با١تقروء. ويستخدم يف هذا البحث عدد م
 ولتسهيل البحث سوف يعرف الباحث ا١تصطلحات ا١تستخدمة كما يلي: 

هي قدرة التبلميذ يف نطق األصوات، بعض من ا١تهارات اللغوية  مهارة الكالم: .1
 والتعبَت باٞتملة ا١تفيدة بالًتاكب اللغوية. واستعمال ا١تفردات،

ٚتيع الطبلب، والطبلب ويشمل تطبيقها هي اللعبة اللغوية.  ”KOKAMI“اللعبة  .6
 الذين عادة ما تكون سلبية ونشطة.
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 الدراسات السابقة ح. 
ذكر الباحث نبلنة ْتوث   تتعلق ٔتهارة الكبلم وما حو٢تا،من الدراسات السابقة اليت

 علمية و هي: 
ٖتت العيوان "فعالية استخدام  ٕٗٔٓالبحث الذي قام به عبد الرٛتن عاقل سية  .1

 قية مهارة الكبلم يف معهد القشَت اإلسبلمي كالربو بيجو ٧تي. لًت  charadesاللعبة 
وأما األهداف يف هذا البحث هي ١تعرفة كيفية استخدام و فعلية استخدام اللعبة 

charades  يف معهد القشَت اإلسبلمي كالربو بيجو ٧تي. يف تعليم مهارة الكبلم 
ام هو ا١تدخل الكمي. وميهج هذا لبحث هو ا١تيهج التجريبية وا١تدخل ا١تستخد

 . ستبيانختبار واالدوات هذا البحث هي: ا١تبلحظة, االأما أ
 charadesونتائج هذا البحث تدل على أن نتيجة االحصائي, أن استخدام اللعبة 

ييمى نطق اٟتروف، وييمى  charadesفعال لتيمية مهارة الكبلم و أن استخدام اللعبة 
بلقة الطبلب وييمى شجاعة الطبلب يف أداء ييمى ط استعمال ا١تفردات اللغوية،

 charadesالكبلم الوظيفي. وذالك ألسباب تعليم مهارة الكبلم باستخدام اللعبة 

بل هم  يتكلمون عن ا١تواد ا١تكتوبة فقط، والطبلب ال يعطي ا٠تَتات اللغوية ا١تفيدة،
 يتكلمون باللغة العربية. 

طريقة تعليم ٖتت العيوان  ٕٗٔٓسية  ،سييدي غرفيدىبه  تالبحث الذي قام .6
يف قسم التعليم اللغة الفرنسية  ”kokami“مهارة الكبلم الفرنسية با استخدام لعبة 

 با اٞتامعة اٟتكومية اندونسي. 
فعالية استخدام لعبة وأما األهداف يف هذا البحث هي ١تعرفة استخدام و  .3

“kokami”  م التعليم اللغة قسيف الكبلم مرحلة الثانية يف ترقية كفاءة الطلبة
 الفرنسية با اٞتامعة اٟتكومية اندونسي.
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وميهج هذا البحث التجريب باستخدام االختبار القبلي البعدي للمجموعة 
الضابطة واجملموعة التجربية. وا١تدخل ا١تستخدام هو ا١تدخل الكمي. وألدوات اٞتمع 

 . الختبار اقبلي و االختبار البعديالبيانات يف هذا البحث هي: ا
لًتقية مهارة الكبلم ”kokami“أن استخدام لعبة وأما نتائج البحث تدل على 

٬تعل التبلميذ يشعرون باٟتماسة والدافعة يف عملية تعليم مهارة الكبلم وسهولة يف 
 التعبَت الشفهي. 

تأنَت تطبيق لعبة ٖتت العيوان  ٕٕٔٓسية حسيبة اليعمة، البحث الذي قام به  .4
“kokami” بلب يف مهارة الكبلم، ا١تدرسة الثانوية بومي صلوة،يف رغبة الط 
 سيدوارجو. 
"   تأنَت ملتستععملية تعليم ا١تفردات اليت يف هذا البحث هي هداف وأما األ

تطبيق التعليمية اليت تستعمل و العربية للغةالتعليم مهارة الكبلم عملية  ،"ميكوكا
 سيدوارجو.  ومي صلوة،ا١تدرسة الثانوية ب العربية ىفللغة " ميكوكا تأنَت "
البحث التجربية. وا١تدخل ا١تستخدام هو ا١تدخل هي البحث هذا ميهج و 

قبلي و االختبار لايانات يف هذا البحث هي: االختبار الكمي. وألدوات اٞتمع الب
 الونائق و االستبيان. البعدي، ا١تبلحظة، ا١تقابلة،

ة الكبلم ٖتسُت مهارا أن استخدام لعبة "كوكامي" تدل على نتائج البحثأما  
 .وزيادة اهتمام الطبلب يف تعلم اللغة العربية

 واالختبلف واألصالة هبذا البحث كما يلي:وجه التشابه 
 

 (0.0جدول )
 الفوارق ا١تتساويات ا١توضوع اسم الباحث رقم

عبد الرٛتن  ٔ
 عاقل

استخدام  فعالية
لًتقية  charadesاللعبة 

 مهارة الكبلم يف

فعالية استخدام اللعبة   مهارة الكبلم
 كوكامي
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معهد القشَت 
إلسبلمي كالربو ا

 بيجو ٧تي.
 (ٕٗٔٓ)البحث اٞتامعي:

 
سييدي  ٕ

 غرفيدى
طريقة تعليم مهارة الكبلم 
الفرنسية با استخدام لعبة 

“kokami”  يف قسم
التعليم اللغة الفرنسية با 
اٞتامعة اٟتكومية 

 اندونسي.
 (ٕٗٔٓ)البحث اٞتامعي: 

 استخدام اللعبة كوكامي م مهارة الكبل
يف تعليم مهرة الكبلم 

 العربية

تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَت تطبيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق لعبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  اليعمةحسيبة ٖ
“kokami”  يف رغبأأأأأأأأأأأأأأأأأة

الطأأأبلب يف مهأأأارة الكأأأبلم, 
ا١تدرسأأأأأأأأأأأة الثانويأأأأأأأأأأأة بأأأأأأأأأأأومي 

 صلوة, سيدوارجو.
 (ٕٕٔٓ)البحث اٞتامعي:

 

 لعبة كوكامي
“KOKAMI” 

و مهارة 
 الكبلم

فعالية استخدام اللعبة  
ية مهارة كوكامي لًتق

 الكبلم. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظاري

 مهارة الكالم :المبحث األول 
 الكالم مهارة مفهوم  .أ

الكبلم أو التعبَت هو اإل٧تاز الفعلى للغة، وا١تمارسة الفعلية ا١تطلوبة للفة 
ٖتقيقا لغرضها األساس الذى هو التواصل. لذالك فاللغة هي األصوات الىت 

يطق عيد اإلنسان ليعرب هبا عن ٥تتلف أغراضه وقضاياه ىف تضدر من جهاز ال
اٟتياة. أما الكتابة و غَتها  من وسائل األخرى فهي ٤تاولة لتمثيل الكبلم، 
احًتعها االنسان ٟتاجته إلبها. لذالك عرف االنسان الكبلم قبل أن يعرف 

ابة، ألنه الكتابة بزمن طويل. ويتعلم الولد الكبلم قيل أن يأخذ ىف التعلم الكت
 يتعامل بالكبلم مع ٤تيطه قبل أن يعرف الكتابة ىف سن أخرى من تطورحياته . 

الكبلم ىف أصول اللغة عبارة عن األصوات ا١تفيدة، وعيد ا١تتكلمُت هو: 
ا١تعٌت القائم باانفس الذى يعرب عيه بألفاظ، يقال ىف نفسى كبلم، وىف اصطبلح 

: جاء الشتاء. أما التعريف االصطبلحى اليحاة : اٞتملة ا١تركبة ا١تفيدة ٨تو 
للكبلم فهو : ذالك الكبلم ا١تيطوق الذى يعرب به ا١تتكلم عما ىف نفسه من : 
هاجسه، أو خاطره، وما ٬تول ٓتاطرة من مشاعر وإحساسات، وما يزخربه عقله 
من :رأى أو فكر، وما يريد أن يزودبه غَته من معلومات، أو ٨تو  ذالك، ىف 

 ، مع صحة ىف التعبَت وسبلمة  ىف األداء. طبلقةوانسياب

وٯتكن التعريف الكبلم بأنه : ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به 
عن شيئله داللة ىف ذهن ا١تتكلم والسامع، أو على األقل ىف ذهن ا١تتكلم. وبياء 



11 

 

 

على هذا، فإن الكبلم الذى ليس له داللة ىف ذهن ا١تتكلم أو السامع، ال بعد  
 ٛهي أصوات ال معٌت ٢تا. كبلما، بل

وقيل أن الكبلم هو القدرة على امتبلك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات 
أنر ىف حياة اإلنسان. ففيها تعبَت عن نفسه، وقضاء ٟتاجته، وتدعيم ١تكانته بُت 
الياس. والكبلم ىف اللغة الثانية من ا١تهارات األساسية الىت ٘تثل غاية من غايات 

وإن كان هو نفسه وسيلة لبلتصال مع األخرين. ولد اشتدت الدراسة اللغوية. 
اٟتاجة ٢تذه ا١تهارة ىف بداية نصف الثاىن من هذا القرن بعد انتهاء اٟترب العا١تية 
الثاىن نوتويد وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد، حىت اقد أدى تزايد 

ق التعليم اللغة  اٟتاجة لبلتصال الشفهى بُت الياس إىل إهادة اليظرى فىالطر 
الثانية. وكان أن انتشرت الطريفة السمعية الشفوية وغَتها كم طرق توىل ا١تهارات 

 الصوتية اهتمامها. 

 

 أهمية تعليم مهارة الكالم   .ب
فالكبلم من ا١تهارات األساسية، الىت يسعى الطالب ا١تتعلم إىل إتقاهنا ىف 

ة، عيدما زادت أ٫تية اللغات عموما. ولقد اشتدت اٟتاجة إىل هذه ا١تهار 
اإلتصال الشفهى بُت الياس. ومن الضرورة ٔتكن عيد تعلبماللغة العربية أو غَتها 
من اللغات، االهتمام باٞتانب الشفهى، و هذا هو اإلٕتاه، الذى نرجو أن 
يسلكه مدرس اللغة العربية، و أن ٬تعل ميه ٫ته األول، ٘تكُت الطبلب من 

للغة اتصال، يفهمها مبليُت الياس ىف العامل، وال  اٟتديث بالعربية،ألن العربية

                                                           
(، ص ٕٜٜٔ. أٛتد فؤدى ٤تمد عليان، ا١تهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تعليمها، )الرياض : دار ا١تسلم،  ٛ

ٜٖ-ٜ٘ 
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حاجة ١تن يهمل اٞتانب الشفهى، ويهتم اٞتانب الكتاىب، مدعيا أن اللغة العربية 
 ٜيتكلمها. الفصيجة ال وجود ٢تا، وال أحد

وفيها يلي ٣تموعة من التوجيهات العامة الىت قد تسهم ىف تطوير  تعليم 
 نية.ىف العرب كلغة نا مهارة الكبلم

 تعليم الكبلم يعٌت ٦تارسة الكبلم : .1
يقصد بذالك أن يتعرض الطفل بالفعل إىل مواقف يتكلم فيها  

ليفسه ال يتكلم غَته عيه إن الكبلم مهارة ال يتعلموها الطفل إن تكلم 
ا١تعلم وظل مستمعا، كم هيا تقس كفاءة ا١تعلم ىف حصة الكبلم ٔتقدار  

يس بكثرة كبلمه واستثاره صمته وقدرته على توجيه اٟتديث ول
 باٟتديث.

 ان يعرب الكبلم عن ا٠تربة :  .6
يقصد بذالك أال يكلف الطبلب بالكبلم عن شيء ليس لديهم 
علم به . ييبغى أن يتعلم الطفل أن يكون لديه شيء يتحدث عيه . 
ومن العبث أن يكلف الطفل بالكبلم ىف موضوع غَت مألف إذا أن 

  رصيدهاللغوى ما يسعفه.هذا يعطل فهمه.  وقد ال٬تد ىف
 التدريب على توجيه اإلنتباه:  .3

ليس الكبلم نشاطا آليا يردد فيه الطفل عبارات معبية وقتما يراد 
ميه الكبلم، إن الكبلم نيشاط عقلى مركب ، إنه يستلزم القدرة على 
٘تييز األصغوات عيد ٝتعها وعيد نطقها. والقدرة على التعريف الًتاكب 

ا ْيودي اىل اختبلف ا١تعٌت، إن الكبلم باختصار وكيف أن اختبلفه
نشاط ذهن يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ١تا صدر عيه حىت ال 

                                                           
( ، ٕٔٔٓ. عبد الرٛتن بن ابراهيم الغوازان، إضاءات ١تعلمى اللغة العربية لغَت الياطقُت هبا )الرياض:ردمك  ٜ

 ٘ٛٔص
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يصدر ميه ما يبلم عليه ، ةقج ٯتا قيل إن عثرات اللسان أفتك من 
 عثرات السيان.

 عدم ا١تقاطع وكثرة التصحيح :  .4
آلخرون .  من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له ان يقاطعه ا

وإذا كان هذا يصدق على ا١تتحدنُت ىف لغتهم األوىل فهو أكثر صدقا 
باليسبة للمتحدنُت ىف لغات نانية .  إلن لديهم من العجز ىف اللغة 
مايعوفهم عن االسًتسال ىف اٟتديث أو إخراجه يشكل متكامل، ولعل 

يضا أال ٦تا  يزيد ىف احساسه هبذا العجز أن يقاطعه ا١تعلم ويرتبط هبذا أ
 يلح ا١تعلم ىف التصحيح أخطاء الطبلب.

 
 الكالم  مهارة ج. أهداف تعليم

قد وصف الفهم و أ٫تية مهارة الكبلم بالتفصيل.  يف ا١تياقشة الواردة أعبله، 
 عبلوة ذالك مهارة الكبلم ٢تا أيضا األهداف، و األهداف مهارة الكبلم مايلي: 

 . أهداف مهارة الكبلم العامة:ٔ
 تور فتحى علي يونس ودوكتور ٤تمد عبد الرؤوف الشيخ فهي :عيد دوك

 أن ييطق األصوات العربية نطقا صحيحا( أ
 أن ٯتيز األصوات ا١تتشاهبة نطقا ( ة
 أن ٯتيز اٟتركات الطويلة واٟتركات القصَتة ( ت
 أن يستخدم الًتاكيب الغربية الصحيحة ( ث
 أن يعرب عن أفكاره بطريقة صحيحة ( ج
 ٓٔاطقُت بالعربية ويدبر حوارا موضوع معُت.أن يدبر حوارا مع أحد الي ( ح

 
                                                           

ي يونس ودوكتور ٤تمد عبد الرؤوف الشيخ, ا١تراجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجياب )القاهرة: دار فتحى عل.  ٓٔ
 ٜ٘( ص. ٖٕٓٓمكتبة وهيه، 



14 

 

 

 . أهداف مهارة الكبلم ا٠تاصة:ٕ
 أ( أن سيطق ا١تتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة 

 ب( تشجيع الطبلب على الكبلم
 ج( تصحيح األخطاء الشفهية 

 ٔٔد( ٦تارسة الكبلم بالعربية 
ية ومن هذا نعرف أن مهارة الكبلم هي القدرة على تكلم باللغة العرب

صحيحا وفصيحا، ألن أساس اللغة هو الكبلم. و أهداف األساسية هذه ا١تهارة 
يف تعليم اللغة العربية هي قدرة التبلميذ على نطق األصوات العربية نطقا 

 صحيحا. 
 

 د. ترقية مهارة الكالم
ة ا١تهارات اآلتية قال رشدي أٛتد طعيمة عن ترقية مهارة الكبلم, ييبغي ترقي

 ٕٔا١تستوى عيد: يف الكبلم عيد
 ا١تستوى اإبدائية : .1

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .. أ
التمييز  عيد اليطف بُت األصوات ا١تتشاهبة مثل )ذ/ز/ط/( و   . ة

 كذالك األصوات ا١تتجاورة مثل )ب/أت/ث( ٘تييز واضحا.

 التمييز عيد اليطق بُت اٟتركات الطويلة وٟتركات القصَتة.ج. 

اءات واٟتركات استحدامامعيار عما يريد د. استحدام اإلشارة واإلٯت
 توصيله.

                                                           
 ٖٙ. نفس ا١تراجع، ص.  ٔٔ

، ٜٜٛٔ.  رشدى أٛتد طعيمة، مياهج تعليم اللغة العربية بالتعليم األساس، )القاهر :دلر الفكر العرىب :  ٕٔ
 ٚٔٔص
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ه. التمييز صوتيا بُت ظواهر ا١تد والشدة، والتفريق بييهما سواء عيد 
 اليطق هبما أو اإلستماع إليهما.

و. إدراك نوع االنفهال الذى يسود اٟتديث ويستجيب له ىف حدود ما 
 تعلمه.

 :ا١تستوى ا١تتواسط. ٕ

 ا صحيحا ٯتيز التيوين عن غَته من الظواهر .أ. نطق الكلماتا١تيونة نطق

ب. االستجابة لؤلسئلة الىت توجه إليه استجابة صحيحة مياسبة ا٢تدف 
 من إلقاء السؤال. 

 ج. إعادة سرد فصة القى عليه .

د. القدرة على أن يعرض الطفل شفويا وبطريقة صحيحة نصا ٟتديث 
 ألقي عليه.

 : ا١تستوى ا١تتقدم. ٖ

 اٟتديث عن احًتامه لآلخرين. أ. التعبَت عيد

 ب. تطويع نغمة صوته حسب ا١توقف الذى يتحدث فيه.

 ج.سرد قصة قصَتة من إبداعه.

د. اسًتجاع نص من الذاكرة ٭تفظه ويلقيه صحيحا ، مثل اآليات 
 واألحاديث واألناشيد.

ه. التمييز  بُت أنواع اليرب والتيغيم عيد اإلسيماع إل إليها وتأديتها بكفاءة 
 اٟتديث. دعي
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 وسائل التعليمية المبحث الثاني : 
 الوسائل التعليمية مفهوم  .أ

)وسيلة( مأخوذة من اللغة البلتييية ماديوس   Mediaكلمة 
(Medius)( ٔتعٌت األوساط والوسيلة اليت يرسل هبا الرسالة. قول ،ٜٔٚٔ )

Gerlach & Ely  ،أن تعريف الوسيلة اليت يرسل يف العام هي اإلنسان
 ٖٔدة واٟتادث اّليت يساعد الطبلب ١تعرفة ا١تعلومات وا١تهارات وا١توقف.وا١تا

فالوسائل هي ٚتيع من وسيلة وهي أدات أو أدوات يستخدمها ا١تدرس يف 
عملية التعليم  والتعلم لتوصيل ا١تعلومات أو ا١تعارف إىل أذهان الطلبة بتمامها. 

وتعُت العلم على أداء عمله وإن الوسائل التعليمية تيسر عملية التعليم والتعلم 
على الوجه األكمل، وقد تكون االصطبلحات عيها بوسائل اإليضاح أو 

 ٗٔالوسائل التوضيحية.
ويف العبارة األخرى أن الوسائل التعليمية هي ما تيدرج ٖتت ٥تتلف 
الوسائط اّليت يستخدمها ا١تعلم يف ا١توقف التعليمي، بغرض إيصال ا١تعارف 

وا١تعاين للدارسُت. ويعرف أيضا أن الوسائل التعليمية هي كل واٟتقائق واألفكار 
أداة يستخدمها ا١تعلم لتحسُت عملية التعليم، وتوضيحي معاين كلمات ا١تعلم، 
أي لتوضيح ا١تعاين والشرح األفكار وتدريب الدارسُت على ا١تهارات وأكساهبم 

من جانب  العادات وتيمية االٕتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي
 ٘ٔا١تعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.

 
 
 

                                                           
13

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Press, 2003) hal.3. 
 ٛص.   .مراجع السابفة ٗٔ

عبد اجمليد سيد أٛتد ميصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل التدريس اللغة العربية )الرياض: دار  ٘ٔ
 .ٓٗ( ص. ٖٜٛٔا١تعارف 
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 الوسائل التعليمية أنواع   .ب
 ٙٔالوسائل ا١تستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعان:

 وسائل حسية (1

وهي ما تؤنر يف القوى العقلية عن طريق االدراك اٟتسى، عيدما يعرض 
ل الوسائل اٟتسية لتدريس ا١تدرس نفس الشيئ أو ٪توذجاله أو صورته. ومن األمثا

 اللغة العربية، وهي:

 :ذوات األشياء( أ
 تستخدم يف دروس التعبَت. كعرض زهرة أوٙترة أو ساعة.

 ٪تاذج ٣تسمة: ( ة
نستخدم الوسيلة يف دروس التعبَت األناشيد أواإلمبلء أوالقراءة. كيموذج 

 الطائر أواٟتيوان.

 الصور:( ج
اءة واألناشيد. كما ٯتكن وتستخدم كاليماذج يف الدروس التعبَت أوالقر 

استخدامها يف التصوير األدايب لتوضيح ا١تعٌت واألفكار يتضميها بيت 
 الشعر أو اليص األديب.

 األلواح ا١توضوعية:  د( 

 وٖتل جد أول توضيح بعض القواعد اليحوية أواإلمبلئية.
 ه( السبورات:

تيظيم وتستخدم لؤلمثلة والشرح والرسم وعرض اليماذج اٞتيد يف ا٠تط و 
 اإلجابات واٟتقائق ا١تعلومات الكثَت من دروس اللغة.

 

                                                           
 ٚٗٔ-ٗٗٔص.  ،عبد اجمليد سيد أٛتد ميصور ، مراجع السابقة ٙٔ
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 و( البطاقات

 وتستخدم يف تعليم القراءة للمبتدئُت ويف اٟتديث عن التدريبات الًتبوية.
 ز( اللوحة

وتستخدم اللوحات الرملية لتعليم القراءة، وكذلك اللوحات الوبرية لتثبت 
 فوقها ٪تاذج اٟتروف والكلمات والعبارات.

 ( ألشرطة ا١تسجلةر

 وتسجل ٪تاذج جيدة للًتتيبلت.

 وسائل لغوية (2
وهي ما تؤنر يف القوى العقلية عن طريق االدراك اٟتسى، عيدما يعرض 
ا١تدرس األمثلة أو التشبيه أو األضداد أو ا١تفردات. ومن األمثال الوسائل 

 اللفظية لتدريس اللغة العربية، وهي: 

 األمثلة:( أ
ل غامضة وغَت مفهومة حىت يعرض ا١تثال فالكثَت من اٟتقائق تظ

 ٢تا، فتستبُت معا١تها.
 الشرح ( ة

وتستخدم إليضاح معاين ا١تفردات واألساليب يف دروس القراءة 
 واليصوص و٨توها.

 القصص واٟتكايات( ج
وأنرها كبَت يف تيمية ا٠تيال، وتزود الدارسُت بأفكار وا١تفردات 

ليمية، أهنا ال تقتصر واألساليب. وعرف ٦تا سبق مفهوم الوسائل التع
على الصور واألفبلم، وإ٪تا تضم ٔتجموعة كبَتة من الوسائل واألدوات 
والطرق اّليت ال تعتمد أساسا على استخدام الكلمات والرموز اللفظية 
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. وٯتكن أن تقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها ودراستها إىل نبلنة 
 ٚٔأنواع، هي وسائل بصرية  ووسائل ٝتعية.

لبصرية، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة الوسائل ا .1
البصر، كالصور الفوتوغرافية والصور ا١تتحركة الصامتة وصور 
األفبلم والشرائح والسوم التوضيحية واللوحة الوبرية واللوحة 

 ا١تغياطيسية واللوحات الكهرابية.
الوسائل السمعية، وهي تضم ٔتجموعة من ا١تواد والؤلدوات اليت  .6

لى زيادة فاعلية التعليم واليت تعتمد أساسا على حاسة تساعد ع
السمع، وتشمل الراديو وبرامج اإلذاعة ا١تدرسية واالسطونات 

 والتسجيبلت الصوتية.
الوسائل البصرية والسمعية، وهي تضم ٔتجموعة ا١تواد اّليت تعتمد  .3

أساسا على حاسيت البصر والسمع، وتشمل الصور ا١تتحركة الياتقة 
األفبلم الثبتة والشرائح والصور عيدما تستخدم  وهي تتضمن

ٔتصاحبىة تسجيبلت صوتية  مياسبة على اسطونات أو شرائط 
 تسجيل. 

 
 ج. فوائد استخدام الوسائل التعليمية

 تقدًن للتبلميذ األساس ا١تادي لئلدراك اٟتاسي. أ

 تثَت اهتمام الطبلب كثَتا . ب

 ٕتعل ما يتعلمونه باقي األنر. ج
  

                                                           
أٛتد خَتي ٤تمد كاظم وجابر عبد اٟتميد جابر، الوسائل التعليمية وا١تيهج )القاهرة: دار اليهضة العربية،  ٚٔ

 ٖٚ(، ص.ٜٚٚٔ
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 ية تدعوا الطبلب إىل اليشاط الذايتتقدم خربات واقع. د

تيمي يف الطبلب استمرارا يف الفكر، كما هو اٟتال عيد استخدام الصور ز. 
ا١تتحركة  و٘تثيليات والرحبلت

تسهم خربات ال يسهل اٟتصول عليها عن طريق أدوات أخرى وتسهم يف  ر.
 جعل  ما يتعلم الطبلب أكثر كفاية وعمقا وتيوعا.

 

 وية للوسائل التعليمية د. القيمة الترب

قال ابن فُت ديل تيتشر دراسات يف استقصاء وزرع على ا١تعلمُت الذين 
يستخدمون ا١تسائل التعليمية كمعييات يف عملية التدريس. وكان من ردود ا١تعلمُت 

 ٛٔما يوضح القيمة الًتبوية للوسائل التعليمية عيد مقبول استخدامها كما يلي:

من ا لئلدراك اٟتاسي، وهي هبذا تقلل سا ماديتتيح أمام الدارسُت أسا. أ
 استخدام الدارسُت األلفاظ اّليت اليدكون معياها.

 تعمل على إنارة واهتمام الدارسُت ٔتادة الرس. ب
 أنر التعليم باق واستمر عيد الدارسُت ج. 

تتيح اكتساب خربات واقعية عيد التبلميذ  ٦تا ٮتفر اليشاط الذايت . د
 لدييهم 

ار التفكَت  عيد التبلميذ، ويظهر ذلك واضحا عيد ٭تفر استمر  ه. 
 استخدام أم الصور ا١تتحركة والرحبلت والتمثيليات 

                                                           
ناصف مصفى عبد العزيز، األلعاب اللغوية يف تغلبم اللغات األجيبية مع ٘تثلة التعليم العربية لغَت الياطقُت هبا،  ٛٔ

 ٖٔ-ٕٔ( ص. ٖٜٛٔ)الرياض: دار ا١ترية، 
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تيمي اصول اللفظي عيد الدارسُت عن طريق إيضاح ا١تعاين وزيادة  و. 
 حصيلتها

كما بشر إضافة إىل ماسبق، إىل قبح تربوية أخرى خاصة للًتبية   ز. 
 والتعليمية ٘تثل يف: 

من وسائل معاٞتة اللفظية يف العلمية الًتبوية، ألن الدارسُت قد  أوال:
 يستخدمون ألفاظ ويكتبوهنا دون إدراك ا١تعياها.

استمرار ولقاء األنر يف العملية، الوسائل التعليمية تعمل على  ثانيا:
 تقدًن خربات حسية ذات أنر باق عيد الدارسُت.

 واإلهتمام عيد الدارسُت. تتثَت ا١تشاركة اإلجابية واالنتباه ثالثا:

تتثَت اليشاط الذايت، فوسائل التعليمية تتثَت اهتماما وٛتاس  رابعا:
الدارسُت عن طريق تطبيق مايتعلمونه مع مايواجهون من مشاكل يف 

 حياهتم العملية.

٘تكن الدارسُت من التفكَت ا١تيظم القائل على يسلسل وترابط  خامسا:
 األفكار.

 صول اللفظي عيد الدارسُت.تزيد من ا سادسا:

 توسع ٣تال ا٠تربات اليت يكتسبها الدارسُت. سابعا:
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 : اللعبة اللغوية  الثالثالمبحث 
 تعريف اللعبة اللغوية  .أ

تعليم اللغات يف األلعاب اللغوية وسيلة جديدة استفادت ميها برامج  
بلد اليت هتتم وأنبت تطبيقاهتا نتائج إ٬تابية يف كثَت من الب السيوات األخَتة،

 ٜٔبتطوير نظم تعليم لغتها.
تعلم اللغة عمل شاق, يكلف ا١ترء جهد يف الفهم ويف التدريب اآليل  

ا١تكثف التمكن من استعمال اللغة اٞتديدة, وللتيمية ا١تتواصلة ١تهارهتا ا١تختلفة. 
حاجة إىل تغذية ويف  ج تعليم اللغة،وهذا اٞتهد متطلب يف كل ٟتظة طوال برنام

لتوفَت القدرة للدارس على معاٞتة اللغة فإطارها الكامل يف  يم عدة سيوات،وتدع
 والقراءة والتعبَت ا١تكتوب. اٟتوارات اادنات 

على  واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت 
 ٕٓوالتخفيف من رتابة الدروس وجفافها. مواصلة تلك اٞتهود ومسئدهتا،

ذي يولد الشعور و اليشاط الذي تتم مع أو بدون استخدام أداة الاللعبة ه 
ب وإعطاء ا١تتعة وكذالك تطوير ا٠تيال لدى األطفال. تلع أو تقدًن معلومات،

على سبيل ا١تثال اكتساب ا٠تربة يف تطوير  ٕتربة تعليمية مفيدة جدا للطفل،
إلكتئاب. اللعب وتوجيه ا١تشاعر مشاعر ا قران، مضيفا ا١تفردات،عبلقات مع األ

عطاء التعبَت إىل وإ لؤلطفال أداء أو ٦تارسة ا١تهارات،هو اليشاط الذي ٯتكن 
أي  وعلى استعداد للعمل والتصرف يف الكبار. اللعب هو الفكر واإلبداع،

بغض اليظر عن اليتيجة اليهائية. اللعب هو  نشاط بقوم للحصول على ا١تتعة،
من ا٠تارج يف ا١تسرحية ال توجد قواعد نشاط يقوم طواعية دون إكراه أو ضغط 

 ٣تموعة أخرى من اللعبة نفسها. 

                                                           
 ٚه( ص.  ٖٓٗٔ.  مصطفى عبد العزيز, األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجيبية, )الرياض, دار اليخ,  ٜٔ

  ٜ.  مصطفى عبد العزيز, ا١ترجع نفسه, ص. ٕٓ
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تماعية والفكرية على اللعبة تشجع على تطوير ا١تهارات وا١تادية واالج 
وتطوير ا١تهارات االجتماعية ٯتكن أن ييظر إليه من طريقة التعامل  سبيل ا١تثال،

ت والتفاوض. عيدما لتقدًن تيازال طفال وجيبا إىل جيب مع اآلخري،مع األ
على التعامل مع الفشل  يتعرض األطفال الفشل عيد القيام لعبة, وسوف يساعد

يف با١تعٌت اٟتقيقي والتعامل معه يف الوقت الذي لديها يف الواقع أن تكون 
مسؤولة. وأفضل ماقبل يف ٖتديد اللعبة اللغوية ماقال ج. جي يف تعريفها: هي 

للوصول إىل غايتهم يف  -متعاونُت أو متيافسُت –إهنا نشاط يتم بُت الدراسُت 
 ٕٔإطار القواعد ا١توضوعية..

هذه لعبة اللغة هو نشاط يهدف إىل اٟتصول على مهارات ٤تددة يف 
بشكل عام، يتم تعريف اللعب كما تتمتع باٟترية يف  الطريقة اليت يتم مشجعة.

ا أنه من دون وهذا يعٍت أن اليشاط اللعب الفعلي، الياس تفعل حق. التحرير
   هدف ٤تدد.

 
 ب. أهمية اللعبة اللغوية 

من ا١تبادئ السائدة يف تعليم اللغات األجيبية, أن عملية التعليم والتعلم   
ييبغي أن تتم يف مرح وهبجته. تعلم اللغة عمل شاق, يكلف ا١ترء جهدا يف 

لتيمية الفهم ويف التدريب اآليل ا١تكثف للتمكن من استعمال اللغة اٞتديدة, ول
 ا١تتواصلة ١تهراهتا ا١تختلفة. 

واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على   
, والتخفيف من رتاية الدروري وجفافها. وتظهر مواصلة تلك اٞتهود ومسائدهتا

أ٫تية األلعاب اللغوية يف أهنا تقلل من ظاهرة االصطياع, اليت ٖتيط بالعملية 

                                                           
ه( ص.  ٖٓٗٔ. ناصف مصطفى عبد العزيز, األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجيبية, )الرياض, دار اليخ,  ٕٔ
ٖٔ 
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ة داخل الصف. وتستخدم األلعاب اللغوية مع الصغار والكبار على حد التعليمي
 ٕٕسواء, غَت أنيا ٬تب أن ٩تتار األلعاب اليت تياسب كل ميهما.

 ومن أهم اٞتوانب اليت تدور حو٢تا األلعاب ما يأيت:   
 ا١تبلحظة والذاكرة  ألعاب  (1
 التخمُت ألعاب   (6
 البطاقات  ألعاب  (3
 القلم والورقة  ألعاب  (4
 التفاعل بُت األفراد واجملموعات  عابأل  (5

وهياك أسباب كثَتة ٕتعل من ا١تفيد استخدام اللعبة اللغوية يف ا١تدخل 
 االتصايل, من أ٫تها: 

 إنراء التعليم )مفردات, تعبَتات, وٚتل وتراكيب(. (1
 تعيُت على تعلم اللغة. (6
 جعل الدر ٦تتعا وشيقا, وبذالك تطرد السأم والضيق. (3
 استخدام اللغة. تشجيع الطالب على (4
 ٖتقيق كثَتا من التيوع وشيقا, وبذالك يتم التخلص من الرتابة. (5
 تعيُت الطالب على فهم كثَت من جوانب اللغة األجيبية. (6
 مساعدة بعض الطبلب على التخلص من ا٠تجل الذي يشعرون به. (7

يف عملية تعلم اللغة العربية وغَتها، أحيانا يف تعلم لصق لعبة لكي الطبلب 
 عرون با١تلل، ولكن كانوا يرغبون ١تتابعة تعلم حىت اليهاية.ال يش
 
 
 

                                                           
(  ٕٔٔٓان بن إبراهيم الفوزان, إضاءات ١تعلمى اللغة العربية لغَت الياطقُت هبا )الرياض:ردمك . عبد الرٛت ٕٕ

 ٖٔص. 
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 ج. أهداف اللعبة اللغوية 
هتدف اللعبة اللغوية لييل اإلرتاح وترتيب ا١تهارة اللغوية )االستماع، الكبلم، 

 الكتابة، األدب، وعياصر اللغة )ا١تفردات والقواعد(.القراءة، 
 تيبغي أن تكون األهداف التالية: اللعبة اللغوية اليت تتكامل يف التعليم

 تثَت التفاعل اللفظي للطبلب( أ
 تزيد الطبلقة والثقة يف نفس الطبلب   ( ة
 توفر ٤تتوى التعليم  ( ت
 ٖٕأداة لتقليل ا١تمل.  ( ث

الستعاب ا١تعلم. لعبة اللغوية يستطيع أن دعم ٖتقيق األهداف التعليم 
 كاتضامن،ب  ّتانب ذالك، يستطيع اللعبة أن تيمية موقف إ٬تايب الطبل

 روح رياضية، ابتكار ونقة اليفس.
 

 اللعبة "كوكامي"  تعريف .د
ة والتحفيز أنشطة التعليم أحد من األلعاب اللغوية يستطيع تيمية الرغب  

دام اللعبة كوكامي. كوكامي هو جزء من اللعبة اللغوية الذي يستخدم هو استخ
 صيدوق و بطاقة كوسيلته.

للعبة اللغوية. وتطبيقها اشراك ٚتيع الطبلب كوكامي هو وسيلة ٦تزوج با  
احسن تستخدم يف هذه اللعبة  ما تكون إما نشط أو سلبية. عيدئذ،اللذين عادة 

ن ٥تتلف مستويات ا٠تلفيات فئة تتكون من الطبلب م مقام الفصل متيوع،
 ٕٗالقدرهتم.
 

                                                           
23

 Fathul mujib, & Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permaiann Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab, (Jogjakarta : Diva Press, 2011) hal.40 
24

 Abdul kadir, http://cephy-net.blogspot.co.id/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html 

2003  
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الطبلب حىت  ابتكار و أنار التفكَت مبتكرة،هذه اللعبة أن يستطيع 
 ب يستطيعون أن يفهم الرسالة اليت بلغ ا١تعلم. الطبل

 
 . أهداف اللعبة "كوكامي"و

 ومن أهداف اللعبة كوكامي هي: 
 يستطيع الطبلب أن ٬تعل اٞتمل مقارنة بسيطة( ٔ
 ( يستطيع الطبلب أن يقارن اسمٕ
 ييطق باالصحيح  أن ( يستطيع الطبلبٖ
 يستطيع الطبلب أن يكتب اٞتمل يف فقرة قصَتة ( ٗ
 ( يستطيع الطبلب أن يًتجم ٙتا يستجيب اٞتمل ا٠تطيئات٘
( يستطيع الطبلب أن يًتجم اٞتمل مقارنة بسيطة من اللغة اإلندونسي إىل ٙ

 ٕ٘اللغة العربية وبالعكس.
بة كوكامي هي يستطيع الطبلب أن يًتجم من تلك األهداف اللعونعرف 

 ط. يفهم و يستجيب اإلشارة، األوامر، األسئلة ومن صورة بسي
 

 آلة اللعبة كوكاميه. 
يصيع كوكامي مفطور بالسهل يعٍت هي وعاء ١تكان مغلف اشتمل الرسالة. 

وضعت واما الرسالة اشتمل با مادة التدريس اليت يريد أن يبلغ ا١تعلم لبلطبلب، 
 بشكل األوامر، اإلشارة، األسئلة، فهم الصورة، جائزة و عقوبة. 

 ٕٙ:هذه اللعبة يعٍتآلة اليت ٭تتاج يف 
 كرتون .1
 مغلف .6
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 بطاقة .3
 مقص  .4
 جدول.  .5

يشكل بطاقة الرسالة مكونات ا١تهمة يف هذه اللعبة ألن جهة أنشطة التعليم 
 مصبوب فيه. لكي يصبح هذه اللعبة مثَتة، فتصميم بطاقة الرسالة متيوعة. 

 
 . خطوات اللعبة كوكامي ه

طرنا كيف لكل لعبة ٢تا نفس ا٠تطوات، وكذالك يف اللعبة كوكامي.  ا٠تطوات ٮت
 لعب اللعب، وٮتطر ماذا سيفعل ليفلح اللعب، ٮتطرنا ما ٨تتاج يف اللعبة، وغَت ذالك. 

 ا٠تطوات يتم تيفيذها يف ا١تسرحية كما هو كوكامي ما يلي:وهذه 
( تقسيم الطبلب اىل عدة ٣تموعات ولكل ٣تموعة يتكون من ٜتسة إىل ٙتانية ٔ

 أشخاص.
 ١تعلم والطبلب ٔتعية.( أعضاء كل ٣تموعات ٮتتار عيد إ
 أنياء تقدم اللعبة, رئيس اجملموعة ساعد بواسطة األعضاء.( ٖ
 .عشوائيا وتقرأ بصوت عال صيدوقرئيس اجملموعة ا١تكلفة أخذ ا١تغلف يف ( ٗ
  ٣تموعة واحدة.عيد إلكمال ا١تهمة اليت ال ٯتكن حلها  ٬توز٣تموعة أخرى ( ٘
 مكافأة. علىق يد الفائز من أعلى الدرجات، ومستحٖتد( ٙ
 تعرض العقاب. ٣تموعة ا٠تاسر ( ٚ

٬تب علييا وبيفهم ا٠تطوات، نعرف ما الشيئ الذي ٧تب أن نفعل و ما الشيئ الذي 
 متفادي. و٬تب علييا أن نعرف ا٠تطوات لكي نلعب جيدا. 
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

  ونوعه مدخل البحث  .أ
١تدخل الكمي. ويستيد هذا تستخدم الباحثة ا١تدخل ٢تذا البحث هو ا

الوضعية اليت تؤكد على الظواهر ا١توضوعي ويبحث بشكل ا١تيهج على فلسفة 
 ٕٚالكمي.

 ”kokami“وتستخدم الباحثة هذا ا١تدخل ١تعرفة فعالية استخدام لعبة 

يف تعليم مهارة الكبلم يف ا١تدرة هنضة الوطن ا١تتوسطة كيتيجا سويلي لومبوك 
إن ميهجية البحث الذي استخدامتها من نوع التجريب.  الشرقية. أما هذا البحث

  Quasy eksperimental design )هو ا١تيهج التجريب على التصميم شبه ٕتربية
Nonequivalent Control Group Design.68باليوع 

    

جرى هذا البحث باستخدام ٣تموعتُت، تتكون هاتُت اجملموعتُت من 
اجملموعة التجربية هي اجملموعة ٬تري هبا ضابطة. اجملموعة التجربية و اجملموعة ال

السلوك ا٠تاص، وأما اجملموعة الضابطة هي ٣تموعة ال ٬تري هبا السلوك 
يف اجملموعة  يف تعليم مهارة الكبلم ”kokami“إذان، استخدام لعبة  ٜٕا٠تاص.
 وال تستخدم يف اجملموعة الضابطة. التجربية 
 

 ها مجتمع البحث وعينته واسلوب اختبار  .ب
وعة التجريبية اجملم يف ْتث التجريبية إىل اجملموعتُت، ةالباحث تاحتاج

واجملموعة التجريبية هي اجملموعة اليت تستخدم اللعبة كوكامي  واجملموعة الضابطة،
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وأما اجملموعة الضابطة فهي اجملموعة ال  ا١تواد الدراسية يف تعليم الكبلم،عن 
. كان ٣تتمع البحث هو طالب يف راسيةتستخدم اللعبة كوكامي عن ا١تواد الد

. واختار الباحث هيا فصل الثامن هنضة الوطن كيتيجا سويليا١تدرسة ا١تتوسطة 
 "أ" كعيية ٢تذا لبحث. 

 (variable independent)هياك متغَت أن يف هذا البحث, ا١تتغَت ا١تستقبل 

التابع يف هذا  وأما العامل ا١تواد الدراسية، هي اللعبة كوكامي عنيف هذا البحث 
كبلم. وقال األستاذ البحث وهو كفاءة ٟتفظ ا١تفردات وتطبيقها يف مهارة ال

أن البحث التجريبية هو التصميم اجملموعات العشوائية  سوترسيو هادي،
 ٖٓباالختبار القبلي و الختبار البعدي.

 kuantitativ)يف كتابة هذا البحث با١تدخل الكمي  ةتبع الباحثت

Approach) يهج التجريبية ا١ت(eksperimen method) البحث الكمي هو الًتكيز .
. ا١تيهج التجريبية هو البحث  ٖٔعلى ٚتع البيانات الكمي )البيانات الرقم(

ستخدم ة تالباحث السببية مع تبلعب ا١تتغَتات،الذي هتدف إىل دراسة العبلقة 
كون ميهج هذاشبه التجريبية ت ةالباحث تنوع من شبه التجريبية. قد اختار 

البحث ألن يساعد الباحث ليظر عبلقة السببية من ٣تموعة متيوعة من اٟتاالت 
الكن  ( الختيار أعضاء اجملموعة،randomا١توجودة. باستخدام طريقة عشوائية )

 ٕٖ.(pre-test)( اإلختبار القبلي ٢variabelتا اٟتدود يف قيش متغَتة )

 البيانات ومصادرهاج. 
هو تصميم البحث التجرييب الذي ٭تتاج إىل البيانات إن تصميم هذا البحث  

والبيانات الكيفية  مية هي نتائج االختبار من الطلبة،الكمية والكيفية. البيانات الك
 هي: ةتاج هبا الباحثتلك اليتائج. فمن البيانات اليت ٖتهي الوصف والتفسَت من 
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وهي نتيجة مهارة الكبلم باستخدام اللعبة   بيانات عن قدرة الطلبة يف الكبلم،ال 
 كوكامي.

ومصادر البيانات يف هذا البحث تصدر من ا١تعلومات مثل االختبار. أما بيان  
 ذالك كما يلي: 

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث
الطلبة فصل الثامن "أ &  االختبار

 ب" 
نتيجة الطلبة يف االختبار 

 القبلي والبعدي
 

  جمع البيانات ب. أسلو د

ا١تقابلة  ستخدمة يف هذا البحث هي ا١تبلحظة،أن أدوات البحث ا١ت  
 . ويشرحهم الباحث كما يلي: واإلختبار القبلي والبعدي

 ا١تبلحظة  .1
ونامبل  ة ا١تبلحظات يف ا١تيدان ميهجية، وهدفا، ومستمرا،أجر الباحث

. وتعترب وطن كيتيجا سويليا١تتوسطة هنضة الباألنشية التعليمية للطبلب يف ا١تدرسة 
ا١تبلحظة بالوسيلة اليت يستخدمها افيسان العادي يف اكتسابه ٠تَتاته ومعلوماته 

حُت  ةحيث ٬تمع خَتاته من خبلل ما يشاهده أو يسمع عيه. والكن الباحث
 ستخدمهاوا١تبلحظة ت ٖٖيبلحظته أساسا ١تعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معيية.

سلوك التبلميذ وعملية التعليم حث هي ٞتمع البيانات عن يف هذا الب ةالباحث
اٟتصول عليها من خبلل  ية تعليم اللغة العربية وتعليمها،والتعلم وا١تشكبلت يف عمل

 لومبوك الشرقية. كيتيجا سويليا١تتوسطة   هنضة الوطن درسة ا١تا١تدر اللغة العربية يف 
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 ا١تقابلة  .6
مات عن السياسات تعليم اللغة استخدم الباحث مقابلة لتحصيل ا١تعلو 

مع مدرس اللغة العربية. ا١تتوسطة هنضة الوطن كيتيجا سويلي يف مدرسة العربية 
بيانات مع ا١تعلومات والة ٕتالباحث اوتعترب ا١تقابلة استبانا شفويا يقوم من خبل٢ت

وهي أداة عامة للحصول على ا١تعلومات من خبلل  الشفوية من ا١تخصوص،
يف هذا البحث هي ٞتمع البيانات  ةالباحث استخدمه. وا١تقابلة تٖٗةمصادرها البشري

 ،ا١تتوسطة هنضة الوطن كيتيجا سويلي ة ا١تتعلقة بآراء يف تعليم اللغة العربية يف مدرس
والتبلميذ يف استخدام اللعبة اللغوية "كوكامي" قامت الباحثة با١تقابلة مع مدرس 

والتبلميذ الذي يتعلمون  دريس يف هذالبحث،مت بإجراءات التتاليت قااللغة العربية 
 باستخدام هذه اللعبة.

 
 االستبانة  .3

االستبانة هي أداة للحصول على اٟتقائق وٚتع البيانات عن الظروف واألساليب 
 ٖ٘القائمة بإعطاء األسئلة ا١تكتوبة إىل ا١تستجيب إلجابتها.

ا١تتوسطة طلبة ا١تدرسة  وتستخدم الباحثة االستبانات ٞتمع البيانات ا١تتعلقة بدراسة
واهتمامهم بتعلم اللغة العربية وخرباهتم طوال تعلم اللغة  هنضة الوطن كيتيجا سويلي

 العربية وموقفهم عن تعليم مهارة الكبلم باستخدام لعبة كوكامي.
تستخدم الباحثة هذه الطريقة ٞتمع البيانات ا١تتعلقة بيتائج تدريس التعبَت الشفهي. 

 ذي اختارته الباحثة هو اإلختبار القبلي والبعدي.أما اإلختبار ال
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 االختبار  .4

. استخدام الباحث االختبار ٞتمع ٖٙاالختبار هو فعل أو عملية لتحديد القيمة
 البيانات ا١تتعلقة ٔتهارة التبلميذ لتيمية على تعليم اللغة العربية. 

دي لتعريف قدرة االختبار البع وا بار القبلي لتعريف قدرة التبلميذ،هذا االخت
١تعرفة قدرة االختبار القبلي  ةاستخدام الباحث. ٖٚالتبلميذ بعد هناية الربنامج التعلم

للعبة كوكامي التبلميذ ومشكبلهتم لتيمية على تعليم اللغة العربية قبل تطبيق ا
ختبار البعدي ١تعرفة قدرة التبلميذ ة االكما استخدام الباحثباألسئلة واألجوبة،  

لتيمية على تعليم اللغة العربية بعد تطبيق اللعبة كوكامي باألسئلة ومشكبلهتم 
 واألجوبة. 

ا١تتوسطة هنضة الوطن كيتيجا سويلي  يف مدرسة االختبار القبلي  ةالباحث تقام
باالختبار البعدي بعد أن ٘تت التجريبية من كل اللعبة. تعٍت هبا  ةالباحث تكما قام

د لتقييس سلوكا ما بطريقة كمية، فهو من وسائل تع٣تموعة ا١تثَتات )أسئلة شفوية( 
 فراد واٞتمعات،للكشف عن الفروق بُت األ ةالباحث استخدمهالقياس الذي ت

 وهجا٢تا واسع يشمل ٥تتلف ميادين اٟتياة واغراضها. 
 ٖٛأما معاير ٧تاح الطبلب يف االختبار ومؤشرته هي كما الرسم البياين اآليت
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 (1.0)دول ج
 الطبلب يف االختبار معاير ٧تاح 

 مدى الدرجة المستوى  الرقم
 ٓٓٔ-ٜٔ ٦تتاز ٔ

 ٜٓ-ٔٛ جيد جدا ٕ

 ٓٛ-ٙٙ جيد ٖ
 ٘ٙ مقبول ٗ

 ٗٙ-ٓ ناقص ٘
 

 . تحليل البيانات ه

( statistic descriptifالتحليل البيانات هي اإلحصائي الوصفي  ةستخدم الباحثت
في أو توضيح عن البيانات اليت اليت يستخدمها لتحليل البيانات اإلحصائية بالوص

 . ٜٖقد ٚتعها بالفعل كما هو بدون التحليل العام
 اإلختبار القبلي و البعدي  .1

ختبار القبلي هو اإلختبار أما اإل اإلختبار يعٍت اختبار قبلي وبعدي،هذا 
ية يف عن ا١تواد الدراس ”كوكامي“قبل أن يستخدم اللعبة  ةقوم الباحثالذي ست

 اقوم هبختبار البعدي هو اإلختبار الذي ستأما اال لمجموعتُت،تعليم ا١تفردات ل
 بعد تطبيق التعليم للمجموعتُت. ةالباحث

 معاير ٧تاح الطبلب يف اإلختبار ومؤشراته هي كما الرسم البياين اآليت:  .6
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ستعمل وت البحث طريقة الكمية با١تتغَتتُت، يف هذا ةالباحث تاستخدم
وأما  (،analisis statistic inferensialاإلستداليل )فيه التحليل اإلحصائي  ةالباحث

 التحليل اإلحصائي اإلستداليل يتضمن الفصل التجريبية والفصل الضابطة. 
ا١تقايس ا١تعديل لتحليل نتائج االختبار القبلي و  ةستخدم الباحثوت

واستعان  وعة التجريبية واجملموعة الضابطة،االختبار البعدي الذين يقامان جملم
 .Tباحث يف ٖتليل هذه اليتائج مستعييا باالختبار ال

-t)ولتحليل تيمية مفردات ومهارة الكبلم للمجموعتُت تقام الرموز التائي 
test) ٓٗالتايل . 

     
     

√(
       

       
) (

 
  

 
 
  
)

 

 

Mx  ا١تقايس معديل من اجملموعة التجريبية = 
My ايس معديل من اجملموعة الضابطة = ا١تق 

x²∑ =  عدد التيوعي يف كل اليتائج من اجملموعة التجريبية 
y²∑  = عدد التيوعي اليتائج من اجملموعة الضابطة 

Nx  عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية = 
Ny  عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة = 

 أما الفروض من هذاالرمز يعٍت: 
H1 لداللة بُت تعليم مفردات وتطبيقه يف مهارة الكبلم = توجد الفرق ا

عن ا١تواد الدراسية يف الفصل "أ" وبدون استخدام  ”كوكامي“باستخدام اللعبة 
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ا١تتوسطة هنضة يف مدرسة عن ا١تواد الدراسية يف الفصل "ب"  ”كوكامي“اللعبة 
 . الوطن كيتيجا سويلي

H0 = تطبيقه يف مهارة الكبلم توجد الفرق الداللة بُت تعليم مفردات و  ال
عن ا١تواد الدراسية يف الفصل "أ" وبدون استخدام  ”كوكامي“باستخدام اللعبة 

هنضة الوطن درسة ا١تعن ا١تواد الدراسية يف الفصل "ب" يف  ”كوكامي“اللعبة 
 لومبوك الشرقية. كيتيجا سويليا١تتوسطة  
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات و تحليلها

نهضة الوطن كيتنجا سويليالمبحث األول : لمحة موجزة عن مدرسة المتوسطة   

 الموقع الجغرافي  أ. 

يف الشارع ويستا ليمور   لومبوك الشرقية كيتيجا سويلي  ا١تتوسطة مدرسة هنضة الوطنتقع 
الًتبوية ا١تتوسطة اليت تقوم ٔتؤسسة بلومبوك الشرقية. هي ا١تدرسة  كيتيجا سويلي

كما تظهر يف خريطة . كيتيجا ميطقةا١تدرسة يف  إحدىو هذه هنضة الوطن,  اإلسبلمية
 األتية :

 
لومبوك الشرقية. ا١تتوسطة كيتيجا سويلي مدرسة هنضة الوطنصورة عن خريطة موقع   
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 تاريخ تأسيس المدرسة      .ب
م. و ٜٛٙٔيف السية  هنضة الوطن كيتيجا سويليمدرسة ا١تتوسطة  أسست

وفقا للتقدم  علومحصول على  اجملتمعمساعدة هي رسة هتدف تأسس هذه ا١تد
 . كيتيجاحول  ٣تتمع ولتمهر الزمن. 

سية ألن ٜأقامت هذه ا١تدرسة ليعّزز برامج اٟتكومة عن تاّم ٬تب التعليم 
اليت تتحرك يف الًتبوي، إجتماعي و الدعوة ٚتعية هنضة الوطن هي ٚتعية 

مدرسة هنضة رٝتي وأحد ميهم هي  اإلسبلمية. عليه البد أن يقيم مؤسسات تربوي
 لومبوك الشرقية. ا١تتوسطة كيتيجا سويلي الوطن

مدرسة نهضة الوطن المتوسطة كيتنجا سويلي رؤية مستقبلية ورسالة     .ت
 لومبوك الشرقية

 رؤية مستقبلية .1

 اإلنسان ماهر، مستقل و متدين.ٖتقيق 
 الرسالة .6

 اشتّد التقوى وتشكل اليفس و سلوك متدين -
 اسة ا٠تبلق، مفرح و متدينأ٪تى الدر  -
 اشتّد نوعية التعليم يف حقول أكادمي و غَت أكادمي  -
 IPTEKاشتّد مهارة يف حقول  -

 

 أهداف المدرسة    ث. 

، ٖتت رعاية العلماء و اجملتمع بتلك القرية، ٜٜٓٔبانت هذه ا١تدرسة يف سية 
طبلب من ليست هذه ا١تدرسة مدرسة حكومية. تقصد بتأسيس هذه ا١تدرسة لقبول ال

أهلي القرية الذين يريدون أن يواصلوا درستهم. و أما األهدف األساسية من تأسيس 
 هذه ا١تدرسة هي كما يلي :
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 . النتشار العلوم اإلسبلمية يف تلك القرية، و الببلد.ٔ
  ٯتلكون خلق كرٯتة وعلوم نافعة.. لتكوين شباب ا١تسلمُتٕ
 ية اهل السية واٞتماعة . لتوفَت حاجة اجملتمع عن الًتبية اإلسبلمٖ
 
 ذاتية المدرسة    ج. 

 كيتيجا سويليهنضة الوطن  : مدرسة ا١تتوسطة   اسم ا١تدرسة
 ٜٚٛٗ٘ٚ٘ٓٛٔٛٓ:    رقم ا٢تاتف

 مفتاح الفائزين: مؤسسة ا١تعهد   اسم ا١تؤسسة
 ٜٙٛٔ:   سية ا١توقف 

 سحيون: اٟتاج   ا١تدير ا١تعهد
 : يوسي  ا١تدرسة  الرئيس

 
 ج الدراسيالمنه    . ح

على  كيتيجا سويليهنضة الوطن  تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة  ما يزيل
يستخدم  الثامن قد، لكن يف فصل (KTSP)ميهج ا١تسمى ٔتيهج على واحدة الدراسية 

 .(K 2013ٔتيهج الوحدة ا١تستوى ا١تدرسية )
 

 عدد الفصول والتالميذ   . خ
 تسعةتتكون من  كيتيجا سويليضة الوطن  هن إن الفصل يف مدرسة ا١تتوسطة

طبلب من طبلب يف الفصل السابع، نامن، و  ٕٚٛالفصول، و عدد طبلب كلهم 
 التاسع.
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 (1.0)دول ج

 مٕٚٔٓ يوليو يف شهر كيتيجا سويليهنضة الوطن  ا١تدرسة ا١تتوسطة  التبلميذعدد 

 )الفصل السابع(

 الفصل عدد التلميذ عدد التلميذة اجملموع

 )أ( ٖٔ ٕٚ ٓٗ

 )ب( ٙٔ ٕٙ ٕٗ

 )ج( ٗٔ ٕ٘ ٗٗ

 

 )الفصل الثامن(

 الفصل عدد التلميذ عدد التلميذة اجملموع

 )أ( ٖٔ ٔٔ ٕٗ

 )ب( ٕٔ ٕٔ ٕٗ

 )ج( ٙٔ ٔٔ ٕٚ

 

 )الفصل التاسع(

 الفصل عدد التلميذ عدد التلميذة اجملموع

 )أ( ٜ ٕٓ ٜٕ

 )ب( ٓٔ ٛٔ ٕٛ
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 )ج(  ٖٔ ٙٔ ٜٕ

 

  عرض البيانات المقابلة .د
لومبوك  ا١تتوسطة كيتيجا سويلي مدرسة هنضة الوطنا١تقابلة إىل رئيس  -1

  الشرقية
يوليو يف اإلدارة رئيس  ٔٔعقدت الباحثة ا١تقابلة مع رئيس ا١تدرسة يف التاريخ 

. و حصلت الباحثة من هذه ا١تقابلة  ٓٔ. ٓٓحىت  ٜٓ. ٕٓا١تدرسة يف الساعة 
ا١تيهج  ا١تدرسة هو "لتعليم ا١تستخدمة يف هي التطوير هذه ا١تدرسة ارتفاع. وميهج ا

 .(K 2013الوحدة ا١تستوى ا١تدرسية" )
ا١تتوسطة كيتيجا  مدرسة هنضة الوطنمدّرس اللغة العربية يف  ا١تقابلة إىل -6

 لومبوك الشرقية سويلي

يوليو يف اإلدارة  ٔٔالباحثة ا١تقابلة مع مدّرس اللغة العربية يف التاريخ عقدت 
وحصلت الباحثة من هذه . ٔٔ. ٓٓحىت  ٓٔ. ٓٓالساعة  رئيس ا١تدرسة يف

ا١تقابلة هي طريقة ا١تستخدمة يف تعليم اللغة العربية هي بطريقة القراءة والكتابة و 
أنواع الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف ا١تدرسة هي متيّوعة مثل الصور وا١تسّجلة وغَت 

يف  kokamiالتعليمية وسيلة ال اللعبة با ذالك. والكن ال ٕتد الباحثة استخدام
 هذه ا١تدرسة 

 مدرسة هنضة الوطنذ "٣تموعة التجريبية و الضابطة" يا١تقابلة مع تبلم -3
  لومبوك الشرقية ا١تتوسطة كيتيجا سويلي

عقدت الباحثة ا١تقابلة مع التبلميذ من اجملموعة التجريبية يف يوم ا٠تامس 
. وا١تقابلة مع ٓٔ.ٛٓت حٕٓ.ٚٓيوليو  يف الفصل, الساعة  ٖٔيف التاريخ 
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يوليو يف الفصل,  ٗٔالتبلميذ من اجملموعة الضابطة يف يوم اٞتمعة التاريخ 
. وحصلت الباحثة من هذه ا١تقابلة يعٍت يشعر ٓٔ.ٛٓحت ٕٓ.ٚٓالساعة 

التبلميذ بالصعب عيدما تعليم مهارة الكبلم ألن تيسي ا١تفردات وٗتاف أن 
 تتكلم غَت صحيح. 

 

 لترقية مهارة الكالم  kokamiاستخدام اللعبة   .ذ
باالختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية . وعقد ، قامت الباحثة في اللقاء األول
تلميذا. تفعل  ٕٗ، يف اجملموعة التجريبية  ٕٚٔٓو يولي ٖٔيف يوم ا٠تامس يف التاريخ 
. وقامت الباحثة باإلختبار القبلي يف ٓٔ.ٛٓحت ٕٓ.ٚٓهذه اإلختبار يف الساعة 

، يف اجملموعة ٕٚٔٓيوليو  ٗٔجملموعة الضابطة . وعقد يف يوم اٞتمعة يف تاريخ ا
، فتحت  ٓٔ.ٛٓحت ٕٓ.ٚٓتلميذا. تفعل هذه اإلختبار يف الساعة  ٕٗالضابطة 

الباحثة التعليم بالسبلم وقرأت البسملة وسألت الباحثة اٟتالة، التعارف مث سألت عن 
هم، مث أعطت الباحثة السؤال با أن تسأل كل عّلمت يف الفصل مع مدّرستا١تادة اليت 

 واحد من التبلميذ. 
يف اجملمو عة التجريبية يف  kokamiقامت الباحثة بتطبيق العبة في اللقاء الثاني، 

 . وأنشطة يف الفصل كما يلي: ٖٓ.ٛٓحىت  ٓٓ.ٚٓيف الساعة  ٕٚٔٓيوليو  ٛٔالتاريخ 
، مث قرأت الباحثة كشف بدأت الباحثة بالسبلم والبسملة وسألت عن اٟتال -1

 اٟتضور وسألت الباحثة من ا١تفردات عن الساعة اليت قد علمت من ا١تدرسة. 
 قبل أن تبدأ الدراسة قسمت الباحثة إىل تة ٣تموعات.  -6
 اختارت الباحثة رئيس من كل اجملموعة  -3
 تبلميذ  ٗيف كل ٣تموعة تتكون من  -4
 اكرة وقرأت ورشة الذ kokamiشرحت الباحثة من نظام لعبة  -5
 تبدأ اللعبة، وشارفت الباحثة اللعبة  -6
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و٬تيب دقائق، ٠ّتصت الباحثة عن اللعبة بالسؤال  ٓٔوقبل اختتام يف حصة  -7
 التبلميذ يف كل اجملموعة. 

 وختمت الباحثة الدراسة بالسبلم وقراءة اٟتمدلة.  -8

هياك ا١تشكبلت هي ال يتطيع التبلميذ أن ٬تيب السؤال، هم في اللقاء األول، 
 رون صعوبة ألهنم نسيان ا١تفردات ويتسحيي مع زمبلءهم. يشع

١تشكبلت، يشعر التبلميذ مسرور جدا باللعبة ا ليس هياكفي اللقاء الثاني، 
kokami  .ا١تادة عن الساعة 

قامت الباحثة باإلختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية يف في اللقاء الثالث، 
 ٕ٘. فهو ٕٚٔٓيوليو  ٕٔضابطة يف تاريخ و يف اجملموعة ال ٕٚٔٓيوليو  ٕٓتاريخ 

 يف فصل الضابطة.  ٕ٘من فصل التجريبية و 

 المبحث الثاني : عرض البيانات  وتحليلها

 عرض البيانات ونتائج اإلختبار وتحليلها  

وفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بيتائج البحث. وعرضت نتائج 
ن اجملموعتُت مث حللتها بااستخدام الرموز البحث اإلختبار القبلي والبعدي م

 .  t-testاإلحصائي 
 نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية  .1

 
 أما نتائج الئلختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية كما يلي : 

 (1.7جدول )
 نتائج اإلختبار القبلي في المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية  الرقم 
 التقدير  اليتيجة  ٝتاء الطبلب ا
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 ضعيف ٓٙ أهديات فرقان  ٔ
 ضعيف ٓ٘ عائشة ٕ
  جيد ٓٛ ألفي ويغونا سفًتى  ٖ
 جيد ٘ٚ أندري اندي ٗ
 جيد ٘ٚ أردي ميشة  ٘
 ضعيف ٓٗ أري فًتى جِت ٙ
 جيد  ٓٛ أريوان دوي وحيودي ٚ
 جيد ٘ٚ أرتكا سوسييت ٛ
 ضعيف ٖ٘ أسرة الروي  ٜ
  جيد ٓٛ حايو أستويت ر  ٓٔ
 ضعيف ٘ٗ أيو لسًتي ٔٔ
 ضعيف ٘٘ بيحكي ٕٔ
 ضعيف ٓٗ بيك فًتياين ٖٔ
 ضعيف ٘٘ بيك ليداسري ٗٔ
 ضعيف ٓٗ بيك نيا رمضان  ٘ٔ
 ضعيف ٘٘ بيك سكمى أيو لسًتي ٙٔ
 جدا جيد ٘ٛ دياىن سيىب ٚٔ
 ضعيف ٘ٗ ديدي سوفيدي  ٛٔ
 ضعيف ٖ٘ دندى ميبلين ٜٔ
 جيد ٘ٚ دوين كسومى و٬تِت ٕٓ
 جدا جيد ٘ٛ أ٬تي سومويت ٕٔ
  جيد ٓٛ أيكي جونَتدي ٕٕ
 ضعيف ٖٓ غفران العارفُت  ٖٕ
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 ضعيف ٓٙ هرديونوا ٕٗ
 ٖ٘ٗٔ العدد
 ٓٙ ا١تعدل

 
. وأما ٓٙفمن نتائج هذا اإلختبار القبلي، ظهر أن الطبلب نالو الدرجة ا١تعدلة 

يف  ،ٛستوى جيد يف م ،ٕيف مستوى جيد جدا  ،٦ٓتتاز الطبلب يف مستوى 
. ومن هيا فإن قدرهتم على تعليم مهارة ٗٔ، ويف مستوى ضعيف ٓمستوى مقبول 
 .مقبولالكبلم بصفة 

  
 (1.1جدول )

 في المجموعة التجريبية نتائج اإلختبار البعدي
 المجموعة التجريبية  الرقم 

 التقدير  اليتيجة  اٝتاء الطبلب 
 جدا جيد ٜٓ أهديات فرقان  ٔ
 جيد ٓٚ ةعائش ٕ
 ٦تتاز ٜ٘ ألفي ويغونا سفًتى  ٖ
 ٦تتاز ٜ٘ أندري اندي ٗ
 جدا جيد ٜٓ أردي ميشة  ٘
 جدا جيد ٜٓ أري فًتى جِت ٙ
 ٦تتاز ٜ٘ أريوان دوي وحيودي ٚ
  جيد ٓٛ أرتكا سوسييت ٛ
 جيد ٘ٚ أسرة الروي  ٜ
 جدا جيد ٜٓ أستويت رحايو  ٓٔ
  جيد ٛٙ أيو لسًتي ٔٔ
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 يدج ٓٚ بيحكي ٕٔ
 جيد ٕٚ بيك فًتياين ٖٔ
 جيد ٘ٚ بيك ليداسري ٗٔ
 جدا جيد ٘ٛ بيك نيا رمضان  ٘ٔ
 جيد ٓٚ بيك سكمى أيو لسًتي ٙٔ
 ٦تتاز ٜ٘ دياىن سيىب ٚٔ
 جدا جيد ٜٓ ديدي سوفيدي  ٛٔ
 ٦تتاز ٜ٘ دندى ميبلين ٜٔ
 جدا جيد ٜٓ دوين كسومى و٬تِت ٕٓ
 جدا جيد ٜٓ أ٬تي سومويت ٕٔ
 جيد  ٘ٛ نَتديأيكي جو  ٕٕ
 جيد ٘ٚ غفران العارفُت  ٖٕ
 جدا جيد ٜٓ هرديونوا ٕٗ

 ٕٕٓٓ العدد
 ٗٛ ا١تعدل

 
. ٗٛفمن نتائج هذا اإلختبار البعدي، ظهر أن الطبلب نالو الدرجة ا١تعدلة 

. ٓٔ، ويف مستوى جيدٜ، يف مستوى جيد جدا ٘وأما الطبلب يف مستوى ٦تتاز 
جيد قدرهتم على تعليم مهارة الكبلم بصفة  ومن هيا فإن. ٓويف مستوى مقبول 

 . جدا
 
 قبلي و البعدي للمجموعة الضابطة نتائج اإلختبار ال .2

 كما يلي :   لضابطةما نتائج الئلختبار القبلي يف اجملموعة افأ
 



46 

 

 

 (1.1جدول )
 الضابطةنتائج اإلختبار القبلي في المجموعة 

 المجموعة الضابطة الرقم 
 التقدير   اليتيجة اٝتاء الطبلب 

 ضعيف ٓٙ هرمان  ٔ
 ضعيف ٖٓ أيلفي ٕ
 جيد ٓٚ فائزة العُت ٖ
 ضعيف ٘٘ هيدري يانيت ٗ
 ضعيف ٕ٘ هَتلييا ٘
 ضعيف ٖٓ هيسيت فر٪تاسري ٙ
 ضعيف ٓٙ حلوة العُت  ٚ
 ضعيف ٓٗ اختار ا٠تَت  ٛ
 ضعيف ٖ٘ اٟتام رمضان ٜ
 ضعيف ٓٙ ارلية اٟتسٌت ٓٔ
 ضعيف ٘ٗ جوين سفًتى ٔٔ
 ضعيف ٓ٘ جولييتوا ٕٔ
 جيد ٓٚ جواندي ٖٔ
  جيد ٓٛ كريٍت ٗٔ
 ضعيف ٕ٘ كيفُت علول العزم جوليوا ٘ٔ
  جيد ٓٛ كسماويت ٙٔ
 مقبول ٘ٙ كومبلسري ٚٔ
 ضعيف ٖٓ كوميغ جهِت مرلياويت ٛٔ
 ضعيف ٓ٘ اللوا أوندا سفًتى  ٜٔ
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 ضعيف ٓٗ اللوا ٤تّمد الفكر ٕٓ
  جيد ٓٛ اللوا ر٧تى سفًتى ٕٔ
 ضعيف ٖ٘ اللوا سًتيا جيا  ٕٕ
 ضعيف ٘٘ ٤تمد أغوس سوفريادي ٖٕ
 ضعيف ٔ٘ ٤تمد أنقبلن عزيزي  ٕٗ

 ٕٕٔٔ العدد
 ٔ٘ ا١تعدل

 
. وأما ٔ٘فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي، ظهر أن الطبلب نالو الدرجة ا١تعدلة 

يف ، ٘، يف مستوى جيد ٓيف مستوى جيد جدا ، ٦ٓتتاز الطبلب يف مستوى 
. ومن هيا فإن قدرهتم على تعليم ٛٔ، ويف مستوى ضعيف ٔوى مقبول مست

 مهارة الكبلم بصفة ضعيف.
 

 وأما نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي: 
 

 (1.4جدول )
 الضابطةفي المجموعة  نتائج اإلختبار البعدي

 المجموعة الضابطة الرقم 
 التقدير  اليتيجة  اٝتاء الطبلب 

 جيد ٛٙ مان هر  ٔ
 ضعيف ٓ٘ أيلفي ٕ
 جيد ٓٚ فائزة العُت ٖ
 ضعيف ٓٙ هيدري يانيت ٗ
 ضعيف ٘ٗ هَتلييا ٘
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 ضعيف ٘٘ هيسيت فر٪تاسري ٙ
  جيد ٓٛ حلوة العُت  ٚ
 جدا جيد ٘ٛ اختار ا٠تَت  ٛ
 جيد ٘ٚ اٟتام رمضان ٜ
 ضعيف ٓٙ ارلية اٟتسٌت ٓٔ
 ضعيف ٓ٘ جوين سفًتى ٔٔ
 قبولم ٘ٙ جولييتوا ٕٔ
 جيد ٘ٚ جواندي ٖٔ
 جدا جيد ٜٓ كريٍت ٗٔ
 ضعيف ٓٗ كيفُت علول العزم جوليوا ٘ٔ
  جيد ٓٛ كسماويت ٙٔ
 جيد ٘ٚ كومبلسري ٚٔ
 ضعيف ٓٗ كوميغ جهِت مرلياويت ٛٔ
 مقبول ٘ٙ اللوا أوندا سفًتى  ٜٔ
 ضعيف ٓٗ اللوا ٤تّمد الفكر ٕٓ
  جيد ٓٛ اللوا ر٧تى سفًتى ٕٔ
 ضعيف ٖ٘ يا جيا اللوا سًت  ٕٕ
 ضعيف ٓٙ ٤تمد أغوس سوفريادي ٖٕ
 ضعيف ٔٙ ٤تمد أنقبلن عزيزي  ٕٗ

 ٗٓ٘ٔ العدد
 ٖٙ ا١تعدل
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. وأما ٖٙفمن نتائج هذا اإلختبار البعدي، ظهر أن الطبلب نالو الدرجة ا١تعدلة 
، يف ٛيف مستوى جيد  ، ٕيف مستوى جيد جدا  ،ٓ ٦تتازالطبلب يف مستوى 

. ومن هيا فإن قدرهتم على تعليم مهارة ٕٔ، ويف مستوى ضعيف ٕمستوى مقبول 
 الكبلم بصفة مقبول. 

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  .3
وبعد معرفة بيان نتائج افختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الباحثة 

 لي: مقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي، وا١تقارنة كما ي
 

 (1.4جدول )
 المقارنة بين اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي التقدير اليتيجة الرقم
عدد 
 الطبلب

اليسبة 
 ا١تؤية

عدد 
 الطبلب

اليسبة 
 ا١تؤية

 %ٕٔ ٘ %ٓ ٓ ٦تتاز ٓٓٔ-ٜٔ ٔ
 %٘,ٖٚ ٜ %ٗ,ٛ ٕ جيد جدا ٜٓ-ٔٛ ٕ
 %٘,ٔٗ ٓٔ %ٖ,ٖٖ ٛ جيد ٓٛ-ٙٙ ٖ
 %ٓ ٓ %ٓ ٓ مقبول ٘ٙ ٗ
 %ٓ ٓ %ٖ,ٛ٘ ٗٔ ضعيف ٗٙ-ٓ ٘

 %ٓٓٔ ٕٗ %ٓٓٔ ٕٗ العدد

 
وباليسبة إىل بيان ا١تقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

يف %ٗ,ٛ، و % من الطبلب يف مستوى ٦تتازٓفظهر أن يف اإلختبار القبلي 
يف مستوى مقبول و %ٓوى جيد، و يف مست%ٖ,ٖٖمستوى جيد جدا، و 
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من الطبلب %ٕٔيف مستوى ضعيف. وأما يف اإلختبار البعدي ظهر أن %ٖ,ٛ٘
يف مستوى جيد، %٘,ٔٗيف مستوى جيد جدا، و %٘,ٖٚيف مستوى ٦تتاز، و 

% يف مستوى ضعيف، و هذا لبيان يعٍت أن نتيجة ٓ% يف مستوى مقبول و ٓو 
 بار القبلي. اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلخت

 
 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  مقارنة .4

وبعد معرفة بيان نتائج افختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة الباحثة 
 مقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي، وا١تقارنة كما يلي: 

 (1.2جدول )
 بطةالمقارنة بين اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضا

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي التقدير اليتيجة الرقم
عدد 
 الطبلب

اليسبة 
 ا١تؤية

عدد 
 الطبلب

اليسبة 
 ا١تؤية

 %ٓ ٓ %ٓ ٓ ٦تتاز ٓٓٔ-ٜٔ ٔ
 %ٖ,ٛ ٕ %ٓ ٓ جيد جدا ٜٓ-ٔٛ ٕ
 %ٗ,ٖٖ ٛ % ٜ,ٕٓ ٘ جيد ٓٛ-ٙٙ ٖ
 %ٖ,ٛ ٕ %ٔ,ٗ ٔ مقبول ٘ٙ ٗ
 %ٓ٘ ٕٔ %٘ٚ ٛٔ ضعيف ٗٙ-ٓ ٘

 %ٓٓٔ ٕٗ %ٓٓٔ ٕٗ العدد
 

وباليسبة إىل بيان ا١تقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
يف مستوى %ٓ% من الطبلب يف مستوى ٦تتاز، و ٓفظهر أن يف اإلختبار القبلي 

% ٘ٚيف مستوى مقبول و % ٔ,ٗيف مستوى جيد، و % ٜ,ٕٓجيد جدا، و 
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% من الطبلب يف مستوى ٓي ظهر أن يف مستوى ضعيف. وأما يف اإلختبار البعد
% ٖ,ٛيف مستوى جيد، و % ٗ,ٖٖيف مستوى جيد جدا، و % ٖ,٦ٛتتاز، و 

يف مستوى ضعيف، و هذا لبيان يعٍت أن نتيجة % ٓ٘يف مستوى مقبول و 
 اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي. 

 
 مقارنة عدد اإلنحراف المربع من المجموعتين  .5

 ، وهي كما يف جدوال التايل: عدد اإل٨تراف ا١تربع من اجملموعتُتج وهذه اليتائ
 

 (1.4جدول )

 نتائج عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف المربع من المجموعتين

 ا١تأجموعة التجريبية الضابطة ا١تأجموعة
 الرقم

Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

ٙٗ ٛ ٙٛ ٙٓ ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٙٓ ٔ 

ٗٓٓ ٕٓ ٘ٓ ٖٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕ 

ٓ ٓ ٚٓ ٚٓ ٕ٘٘ ٔ٘ ٜ٘ ٛٓ ٖ 

ٕ٘ ٘ ٙٓ ٘٘ ٗٓٓ ٕٓ ٜ٘ ٚ٘ ٗ 

ٗٓٓ ٕٓ ٗ٘ ٕ٘ ٕ٘٘ ٔ٘ ٜٓ ٚ٘ ٘ 

ٕٙ٘ ٕ٘ ٘٘ ٖٓ ٕ٘ٓٓ ٘ٓ ٜٓ ٗٓ ٙ 

ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٜ٘ ٛٓ ٚ 
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ٕٕٓ٘ ٗ٘ ٛ٘ ٗٓ ٕ٘ ٘ ٛٓ ٚ٘ ٛ 

ٔٙٓٓ ٗٓ ٚ٘ ٖ٘ ٔٙٓٓ ٗٓ ٚ٘ ٖ٘ ٜ 

ٓ ٓ ٙٓ ٙٓ ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ ٔٓ 

ٕ٘ ٘ ٘ٓ ٗ٘ ٕٜ٘ ٕٖ ٙٛ ٗ٘ ٔٔ 

ٕٕ٘ ٔ٘ ٙ٘ ٘ٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚٓ ٘٘ ٕٔ 

ٕ٘ ٘ ٚ٘ ٚٓ ٕٔٓٗ ٖٕ ٕٚ ٗٓ ٖٔ 

ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚ٘ ٘٘ ٔٗ 

ٕٕ٘ ٔ٘ ٗٓ ٕ٘ ٕٕٓ٘ ٗ٘ ٛ٘ ٗٓ ٔ٘ 

ٓ 1 ٛٓ ٛٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٚٓ ٘٘ ٔٙ 

ٔٓٓ ٔٓ ٚ٘ ٙ٘ ٔٓٓ ٔٓ ٜ٘ ٛ٘ ٔٚ 

ٔٓٓ ٔٓ ٗٓ ٖٓ ٕٕٓ٘ ٗ٘ ٜٓ ٗ٘ ٔٛ 

ٕٕ٘ ٔ٘ ٙ٘ ٘ٓ ٖٙٓٓ ٙٓ ٜ٘ ٖ٘ ٜٔ 

ٓ ٓ ٗٓ ٗٓ ٕٕ٘ ٔ٘ ٜٓ ٚ٘ ٕٓ 

ٓ ٓ ٛٓ ٛٓ ٕ٘ ٘ ٜٓ ٛ٘ ٕٔ 

ٓ ٓ ٖ٘ ٖ٘ ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ ٕٕ 

ٕ٘ ٘ ٙٓ ٘٘ ٕٕٓ٘ ٗ٘ ٚ٘ ٖٓ ٕٖ 

ٔٓٓ ٔٓ ٙٔ ٘ٔ ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٙٓ ٕٗ 
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 اجملموع ٖ٘ٗٔ ٕٕٓٓ ٘ٛ٘ ٖٜٜ٘ٔ ٕٕٔٔ ٗٓ٘ٔ ٖٕٛ ٜٛٙٙ

  
  

  
  N 

 وفيما يلي توضيع ما يف اٞتدوال السابق: 
X1التجريبية وعةاجملم من القبلي اإلختبار = نتائج 
X2التجريبية اجملموعة من البعدي اإلختبار = نتائج 
(X)التجريبية اجملموعة نتائج من اال٨تراف = عدد 
X2التجريبية اجملموعة نتائج من ا١تربع اال٨تراف = عدد 

 =∑Xالتجريبية اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد ٣تموع 
 =∑X2التجريبية وعةاجملم نتائج من ا١تربع اال٨تراف عدد ٣تموع 

Y1الضابطة اجملموعة من القبلي اإلختبار = نتائج 
Y2الضابطة اجملموعة من البعدي اإلختبار = نتائج 
(Y)الضابطة اجملموعة نتائج من اال٨تراف = عدد 
Y2 الضابطة اجملموعة نتائج من ا١تربع اال٨تراف = عدد 

 =∑Yالضابطة اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد ٣تموع 
 =∑Y2الضابطة اجملموعة نتائج من ا١تربع اال٨تراف عدد موع٣ت 

 (1.4جدول )
 اجملموعتُت من ا١تربع اال٨تراف عدد و اال٨تراف ٣تموع عدد

 التجريبية اجملموعة الضابطة اجملموعة

 ٣تموع عدد  عدد ٣تموع  عدد ٣تموع عدد ٣تموع
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 اال٨تراف (∑Yاال٨تراف )

 (∑Y2ا١تربع )

  (∑Xاال٨تراف )

ا١تربع اال٨تراف 
(X2∑) 

ٕٖٛ ٜٙٙٛ ٘ٛ٘ ٜٜٖٔ٘ 

 :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق اليتائج بإدخال الباحثة مث قام

    
  

 
 

 
   

  
  

       

  2      2  
(  ) 

 
 

         –  (   )
 

  

 

                  
  

 

        –                

    
  

 
 

  
   

  
   

     

  2      2  
(  ) 
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          –          
              

              41  

              ,05 

مث قامت  ٖاإلحصائي =  t من اٞتدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة
 (degree of freedom)وْتثت الباحثة أن نتيجة يف القائمة اٟترية  t-tableة بتعيُت الباحث
% ٘ونتيجة يف التقدير ا١تعيوي ٛٚٙ،ٕ% = ٔأن نتيجة يف التقدير ا١تعيوي  t-tableمن 
 =ٕ،ٖٓٔ. 

 تقرير "ت"
 

 

 
 وٛٚٙ،ٕ% = ٔا١تعيوي  التقدير نتيجة من أكرب ٘.ٖ=  اإلحصائي ونتيجة

 أن أو مقبول Hٔ أن ٔتعٌت ٖٔٓ،ٕ% = ٘ ا١تعيوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك
التعليم مهارة  يف kokamiأن استخدام لعبة  هذا دليل و مقبول. البحث هذا فروض
، وغالبا ميهم ٭تبون للتبلميذفعالية. وهذا اٟتصيل معزز بالبيانات من ا١تقابلة  الكبلم

ليس يف تعليم  ، م مهارة الكبلميف التعلي kokamiلعبة التعليم والتعلم باستخدام 
و الكتابة. وخبلصة  القراءةفقط، بل للغة العربية أيضا، ١تهارة اإلستماع و  الكبلممهارة 

يف  kokamiلعبة  ٢تذا البحث ّتميع البيانات اليت ٚتعتها الباحثة، أن استخدام

                                                           
41

 Anonim. https://hatta2stat.wordpress.com/tabel-t/. (kamis, 10 agutus 2017. Pukul 10.16 pagi) 

t.test اٟتسايب( t)< t.table  (t حصلت التجريبة = مقبول = )جدوايل 

t.test اٟتسايب( t)< t.table  (t فشلت التجريبة = مقبول = )جدوايل 
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توسطة يف مدرسة ا١ت يةاللغة العرب تعليم يف التبلميذ رغبة وتيمية فعالية الكبلمالتعليم مهارة 
 هنضة الوطن كيتيجا سويلي. 

 
 : عرض البيانات  وتحليلها المبحث الثالث

 عرض البيانات االستبانة وتحليلها  
حىت اللقاء الثالث، قامت الباحثة باالستبانة بعد عملية التعلم األول اللقاء   يف

باحثة أن اللعبة . واعتربت ال kokamiوالتعليم يف مهارة الكبلم بتطبيق اللعبة 
kokami يف تكلم الغة العربية. وهذا لئلعتبار اعتمد على نتيجة  ٕتعلهم التطوير

% الطالبات يشعرن التطوير جدا ٘ٚاالستبانة اليت تدل على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية 
% طالبة ٘% طالبة يشعرن التطوير يف تكلم اللغة العربية، وٕٓيف تكلم اللغة العربية، و 

 ص يف تكلم اللغة العربية. خذا مطابقا باٞتدول التاىل: ر التطوير الياقيشع
 ( 1.01جدول )

 العدد واليسبة ا١تؤية  اإلستجابة األسئلة من ناحية التطوير
 اليسبة ا١تؤية العدد

هل يوجد التطوير بيفسك يف طبلقة 
 ؟  kokamiتكلم اللغة العربية باللعبة 

 % ٘ٚ  ٛٔ موافق جدا
 % ٕٓ ٘ موافق
 % ٘ ٔ ناقص

 % ٓ ٓ غَت موافق
 

ٕتعلهم  kokamiاعتربت الباحثة أن ٛتاسة الطالبات يف اشًتاك تطبيق اللعبة 
أن يساعدوا يف تكلم اللغة العربية. وهذا اإلعتبار اعتمد على نتيجة االستبانة اليت تدل 

مساعدة جيدة  % طالبة يشعروا أن يساعدوا ٘.ٚٛ على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية 
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% طالبة يشعرن يسعدن مساعدة يف تكلم اللغة  ٘.ٕٔجدا يف تكلم اللغة العربية، و 
 العربية. هذا مطابقا باٞتدول التايل: 

 
 (1.00جدول )

 العدد واليسبة ا١تؤية  اإلستجابة األسئلة من ناحية ا١تساعدة 
 اليسبة ا١تؤية العدد

تساعدك يف  kokamiهل اللعبة 
 ارة الكبلم؟  تطوير مه

 % ٘.ٚٛ ٕٔ موافق جدا
 % ٘.ٕٔ ٖ موافق
 % ٓ ٓ ناقص

 % ٓ ٓ غَت موافق
 

ٕتعلهم الفهم يف تكلم اللغة العربية. وهذا  kokamiاعتربت الباحثة أن لعبة 
%  ٗ٘نتيجة االستبانة اليت تدل على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية االعتبار اعتمد على 

% طالبة يشعروا فهما جيدا  ٙٗا جدا يف تكلم اللغة العربية، و طالبة يشعروا فهما جيد
 يف تكلم اللغة العربية. هذا مطابقا باٞتدول التايل: 

 
 

 (1.07جدول )
 العدد واليسبة ا١تؤية  اإلستجابة األسئلة من ناحية الفهم

 اليسبة ا١تؤية العدد
هل تفهم ا١تادة عن مهارة الكبلم  

 ؟   kokamiباللعبة 
 % ٗ٘ ٖٔ افق جدامو 

 % ٙٗ ٔ موافق
 % ٓ ٓ ناقص
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 % ٓ ٓ غَت موافق
 

ٕتعلهم السهل يف تكلم اللغة العربية. وهذا  kokamiاعتربت الباحثة أن اللعبة 
 ٘.ٚٛاالعتبار اعتمد على نتيجة االستبانة اليت تدل على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية 

% يشعروا سهبل  ٘.ٕٔلغة العربية، و % طالبة يشعروا سهبل جيدا جدا يف تكلم ال
 جيدا يف تكلم اللغة العربية. هذا مطابقا باٞتدول التايل: 

 (1.01جدول )
 العدد واليسبة ا١تؤية  اإلستجابة األسئلة من ناحية السهولة

 اليسبة ا١تؤية العدد
كيف السهولة يف تعلم اللغة العربية 

 ؟   kokamiخاصة يف الكبلم باللعبة 
 % ٘.ٚٛ ٕٔ جدا موافق

 % ٘.ٕٔ ٖ موافق
 % ٓ ٓ ناقص

 % ٓ ٓ غَت موافق
 

الباحثة أن الطبلب يشعروا بالسرور يف تعليم يف تعليم مهارة الكبلم اعتربت 
 ٚٔ% طبلب يشعروا بالسرور الشديد، و  ٖٛباليسبة ا١تؤية  kokamiبتطبيق اللعبة 

 يل: % طبلب يشعروا بالسرور. هذا مطابقا باٞتدول التا
 (1.01جدول )

 العدد واليسبة ا١تؤية  اإلستجابة األسئلة من ناحية السرور 
 اليسبة ا١تؤية العدد

هل تشعر بالسرور يف تعليم اللغة العربية 
يف مهارة  kokamiبتطبيق باللعبة 

 الكبلم ؟  

 % ٖٛ ٕٓ موافق جدا
 % ٚٔ ٗ موافق



61 

 

 

 % ٓ ٓ ناقص
 % ٓ ٓ غَت موافق

الطبلب يف تعليم مهارة الكبلم هبذه اللعبة، اعتربت الباحثة سرور  وانطبلقا على
أن سرور الطبلب ٬تعلهم أن يتحمسوا يف اشًتاك تعليم مهارة الكبلم بتطبيق اللعبة 

kokami وهذا ميظور من نتيجة االستبانة اليت تدل على أن الطبلب يشعروا .
ب يشعروا باٟتماسة الشديدة، و % الطبل ٔٚباٟتماسة وتزيد نقة نفسهم باليسبة ا١تؤية 

 % الطبلب يشعروا باٟتماسة. هذا مطابقا باٞتدول التايل:  ٜٕ
 (1.04جدول )

 العدد واليسبة ا١تؤية  اإلستجابة األسئلة من ناحية اٟتماسة 
 اليسبة ا١تؤية العدد

هل تزيد نقة نفسك بعد تعليم مهارة 
 ؟  kokamiالكبلم بتطبيق اللعبة 

 % ٔٚ ٚٔ موافق جدا
 % ٜٕ ٚ موافق
 % ٓ ٓ ناقص

 % ٓ ٓ غَت موافق
 

يسهلهم  kokamiاعتربت الباحثة أن ٛتاسة الطبلب يف اشًتاك تطبيق اللعبة 
يف تكلم اللغة العربية. وهذا اإلعتبار اعتمد على نتيجة االستبانة اليت تدل على أن 

 ٓ٘لم اللغة العربية، و % طبلب يشعروا السهل جدا يف تك ٓ٘الطبلب باليسبة ا١تؤية 
 % طبلب يشعروا السهل يف تكلم اللغة العربية. هذا مطابقا باٞتدول التايل: 

 
 (1.04جدول )

 العدد واليسبة ا١تؤية  اإلستجابة األسئلة من ناحية التسهيل
 اليسبة ا١تؤية العدد
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هل تسهلك يف تكلم اللغة العربية 
يف مهارة  kokamiبتطبيق اللعبة 

   الكبلم؟

 % ٓ٘ ٕٔ موافق جدا
 % ٓ٘ ٕٔ موافق
 % ٓ ٓ ناقص

 % ٓ ٓ غَت موافق
 

اعتربت الباحثة أن سهولة الطبلب يف تكلم اللغة العربية ٬تعلهم أن يشجعوا يف إلقاء 
آرائهم إىل صديقتهم وإلقاء أسئلتهم إىل ا١تدرس يف تعليم مهارة الكبلم بتطبيق اللعبة 

kokami  يف اللقاء األول الثاين والثالث. ا١تبلحظة  كما قد ذكر يف نتيجة 
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 الفصل الخامس 

 مناقشة البحث 
يف  kokamiاللعبة بعد إنتهاء إجراء ْتث العلمي حوىل تستخدم الباحثة 

يف ا١تدرسة هنضة الوطن ا١تتوسطة كيتيجا سويلي لومبوك  الكبلمالتعليم مهارة 
 األخَت :، فحصلت الباحثة على اإلستيتاج الشرقية

 kokamiاستخدام اللعبة لية افع .أ
درسة هنضة يف تعليم اللغة العربية يف ا١ت kokamiاستخدام اللعبة  
" t"فعالة. بدليل أن نتيجة  لومبوك الشرقية كيتيجا سويلي  ا١تتوسطة الوطن
% وكذالك أكرب  ٛٙ.ٕ%= ٔ% أكرب من نتيجة ا١تستوى ا١تعيوى  ٘.ٖ

% . وذالك ٔتعٌت أن فروض هذا  ٔٓ.ٕ %=٘من نتيجة ا١تستوى ا١تعيوى 
لًتقية مهارة  kokamiالبحث مقبول. وخبلصتها أن استخدام اللعبة 

الكبلم يف ا١تدرسة هنضة الوطن ا١تتوسطة كيتيجا سويلي لومبوك الشرقية 
 فعالية وتيمية رغبة ودافع التبلميذ يف تعليم مهارة الكلم. 

ي للمجموعة التجريبية اعتماد على نتائج اإلختبار القبلي والبعد
والضابطة اليت حصل التبلميذ، قد وجدت الباحثة بييما فرقا وضحا. وهذا 

٢تا تأنَت كبَت يف تعليم مهارة  kokamiيدل على أن استخدام اللعبة 
، ألن kokamiالكبلم. معظم التبلميذ ٭تبون التعلم باستخدام اللعبة 

 هم على ٧تاح التعليم. يفهمون ا١تادة الدراسة بسرعة وتساعدالتبلميذ 
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 KOKAMI”تأثير استخدام اللعبة "  .ب
يف ا١تدرسة هنضة يف تعليم اللغة العربية  kokamiاستخدام اللعبة أن 

أن اللعبة مؤنر جدا. بدليل  الوطن ا١تتوسطة كيتيجا سويلي لومبوك الشرقية
kokami لى ٕتعلهم التطوير يف تكلم الغة العربية. وهذا لئلعتبار اعتمد ع

% الطالبات ٘ٚنتيجة االستبانة اليت تدل على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية 
ٕتعلهم أن يشعرن التطوير جدا يف تكلم اللغة العربية ، و يف ناحية ا١تساعدة 

يساعدوا يف تكلم اللغة العربية. وهذا اإلعتبار اعتمد على نتيجة االستبانة 
% طالبة يشعروا أن  ٘.ٚٛاليت تدل على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية  

ٕتعلهم  الفهميساعدوا مساعدة جيدة جدا يف تكلم اللغة العربية، ويف ناحية 
الفهم يف تكلم اللغة العربية. وهذا االعتبار اعتمد على نتيجة االستبانة اليت 

% طالبة يشعروا فهما جيدا جدا،  ٗ٘تدل على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية 
لهم السهل يف تكلم اللغة العربية. وهذا االعتبار ٕتع السهولة ويف ناحية

 ٘.ٚٛاعتمد على نتيجة االستبانة اليت تدل على أن الطالبات باليسبة ا١تؤية 
السرور % طالبة يشعروا سهبل جيدا جدا يف تكلم اللغة العربية، ويف ناحية 

 أن الطبلب يشعروا بالسرور يف تعليم يف تعليم مهارة الكبلم بتطبيق اللعبة
kokami  طبلب يشعروا بالسرور الشديد، ويف  ٖٛباليسبة ا١تؤية %

٬تعلهم أن يتحمسوا يف اشًتاك تعليم مهارة الكبلم بتطبيق ناحية اٟتماسة 
. وهذا ميظور من نتيجة االستبانة اليت تدل على أن kokamiاللعبة 

% الطبلب  ٔٚالطبلب يشعروا باٟتماسة وتزيد نقة نفسهم باليسبة ا١تؤية 
شعروا باٟتماسة الشديدة، ويف ناحية التسهيل يسهلهم يف تكلم اللغة ي

العربية. وهذا اإلعتبار اعتمد على نتيجة االستبانة اليت تدل على أن الطبلب 
 % طبلب يشعروا السهل جدا يف تكلم اللغة العربية.  ٓ٘باليسبة ا١تؤية 
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قة من جانب اليظر يف هذا الظروف األحسان ا١تدرس يستخدم الطري
التعليمية يف ٖتقيق أهدافها وٕتعل تشوق الطلبة للدرس وتوجه اهتمامهم أليه 

 وٕتعل ما يتعلمونه باقيا ومستمرا وتساعدهم على سرعة تذكَت. 
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 الفصل السادس
 االختتام 

 
 الخالصة  .أ

يف  kokamiاللعبة بعد إنتهاء إجراء ْتث العلمي حوىل تستخدم الباحثة 
لومبوك  كيتيجا سويلي  ا١تتوسطة درسة هنضة الوطنا١تيم مهارة الكبلم يف التعل

 : اآلتية ، فحصلت الباحثة على اإلستيتاج األخَتالشرقية
 درسة هنضة الوطنيف ا١تيف تعليم اللغة العربية  kokamiأن استخدام اللعبة  .1

%  ٘.ٖ" tفعالة. بدليل أن نتيجة " لومبوك الشرقية ا١تتوسطة كيتيجا سويلي
% وكذالك أكرب من نتيجة  ٛٙ.ٕ%= ٔأكرب من نتيجة ا١تستوى ا١تعيوى 

% . وذالك ٔتعٌت أن فروض هذا البحث  ٔٓ.ٕ%= ٘ا١تستوى ا١تعيوى 
 مقبول. 

 
لًتقية  kokamiاستخدام لعبة أن  ومن ا١تبلحظات اليت عقدت الباحثة .6

من نتيجة  دليلب مهارة الكبلم ٢تا أنر على دوافع التبلميذ يف عملية التعليم ، 
يشعرون باٟتماسة والدافعة يف عملية التعليم عظم التبلميذ مأن  اإلستبانة

  مهارة الكبلم وسهولة يف التعبَت الشفهي.
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 المقترحات  .ب
 على نتائج البحث فتقدم الباحثة ا١تقًتحات التالية: بياء
يم مهارة ١تدرس اللغة العربية أن ٮتتار الطريق التعليمية ا١تياسبة بتعليرجى  -1

 الكبلم مثل األلعاب اللغوية.
على الباحثُت ا١تستقبل أن ٮتتاروا األلعاب اللغوية من نوعية األخرى ا١تياسبة  -6

 ٔتادهتم ؤترحلتهم عيد استخدام اللعبة اللغوية يف تعليم مهارة الكبلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 قائمة المراجع 

 ا١تراجع العربية

: )الرياض ،ارات اللغوية ماهيتها وطرائق تعليمهاا١ته .ٕٜٜٔأٛتد فؤدى ٤تمد عليان،
 (دار ا١تسلم

 الوسائل التعليمية وا١تيهج .ٜٚٚٔ أٛتد خَتي ٤تمد كاظم وجابر عبد اٟتميد جابر،
 ()القاهرة: دار اليهضة العربية

البحث العملي، مفهومة . ٜٚٛٔ وعبد الرٛتن عدس وكايد عبد اٟتق، ذوقان عبيدات
 (ن: دار الفكر)عما أسالبية -أدواته-

، )القاهر :دلر مياهج تعليم اللغة العربية بالتعليم األساس .ٜٜٛٔرشدى أٛتد طعيمة،
 الفكر العرىب(

 إضاءات ١تعلمى اللغة العربية لغَت الياطقُت هبا . ٕٔٔٓعبد الرٛتن بن ابراهيم الغوازان،
 )الرياض:ردمك(

لتعليمية ووسائل التدريس سيكولوجية الوسائل ا .ٖٜٛٔ عبد اجمليد سيد أٛتد ميصور،
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ANGKET UNTUK SISWA  

SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

DENGAN PENERAPAN PERMAINAN KOKAMI 

Nama Siswa  : . . . . . . . . . . 

Kelas   : . . . . . . . . . . 

1. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran bahasa arab dengan metode  

permainan Kokami? 

a. Sangat senang     c. Kurang senang  

b. Cukup Senang     d. Tidak Senang  

2. Apakah metode permainan Kokami dapat membantu anda dalam 

mengembangkan kemampuan Berbicara Bahasa Arab?  

a. Sangat Membantu   c. Kurang Membantu 

b. Cukup Membantu   d. Tidak Membantu 

3. Apakah Kepercayaan diri anda bertambah dalam berbicara Bahasa Arab 

setelah mengikuti pembelajaran mengikuti metode permainan Kokami?  

a. Sangat Bertambah    c. Kurang Bertambah  

b. Cukup Bertambah   d. Tidak Bertambah 

4. Apakah dengan mempraktekkan metode permaiann Kokami dapat 

memudahkan anda dalam berbicara Bahasa Arab dengan lancar?  

a. Sangat Memudahkan     c. Kurang Memudahkan  

b. Cukup Memudahkan   d. Tidak Memudahkan 

5. Apakah anda bisa memahami materi kalam Bahasa Arab dengan metode 

permainan kokami?  

a. Sangat Faham    c. Kurang Faham 

b. Cukup Faham    d. Tidak Faham  

6. Bagaimana Tingkat kemudahan belajar berbicara Bahasa Arab dengan 

menggunakan metode permainan Kokami?  

a. Sangat Mudah     c. Kurang Mudah  

b. Cukup Mudah     d. Tidak Mudah 

7. Apakah ada perkembangan dalam kelancaran berbicara bahasa arab anda 

dengan metode Permainan Kokami?  

a. Sangat Mudah     c. Kurang Mudah  

b. Cukup Mudah     d. Tidak Mudah  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


