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الكرة الساخنة الستيعاب مهارة الكالم لطلبة  لعبال فعالية استخدام
 الفصل الخامس في المدرسة اإلبتدئية الجهاد باالنكارايا

 الملخص
س الكبلم أو التعبًن الشفوى ىو فن نقل ادلعتقدات و مشاعر واألحاسي مهارة 

ىل آخرين نقبل يقع من إواألفكار واألراء من شخص  و ادلعلومات وادلعارف واخلربات
 والغرضو التفاعل واالستجابة. الفهم ادلستمع أو ادلستقبل أو ادلخاطب موقع القبول و

. العربية اللغة وتعلم تدريس ُب مهم التواصل ما. االتصال ىو الكبلم من الرئيسي
 الكبلم ةمهار  إتقان لتحسٌن الساخنة كرةال لعبة تطبيق على البحث ىذا يركز وسوف
 .باالصلكارايا اجلهاد اإلدارية ادلعلومات نظم ُب اخلامس الفصل لطبلب

إلستيعاب مهارة  الكرة الساخنةعن اللعب  ذالبحث لقياس فعاليةيهدف ى
بٌن و أ -الفصل اخلامسبٌن م اللغة العرابية بادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد يالكبلم َب تعل

ستخدم اجملموعة ي ذيذا البحث يعترب من البحث التجريب الى .ب-الفصل اخلامس
 رلتمع البحث ىو طبلب الفصل اخلامسأما واجملموعة التجربية كمادة البحث.  الضابطة

 .طالبا َٕٙنملة الطبلب كلها
   ٖٖٙ،ٓىو" t" اختبار باستخدام الفرضي واالختبار القياس اختبار نتيجة

 يتم ٕ..،ٔ= وىوٝ ٘ ادلستوى مع ٜ٘ )دف( احلرية درجات عند اجلدول t من أصغر
 لعبة استخدام عدم بٌن الطبلب حتصيل ُب كبًن فرق يوجد ال ألنو ىو وقبول ىا رفض
 اجلهاد ميس اخلامس الصف طبلب على الساخنة الكرة اللعبة واستخدام اللغة

 ُب فعال بشكل تطبق ال الساخنة الكرة اللعبة أن استنتاج ؽلكن لذلك. باالصلكارايا
 .باالصلكارايا اجلهاددلدرسة اإلبتدائية اجلهاد ا اخلامس فصلال ُب كبلم رةامه ميتعل
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 التمهيد

 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رّب العادلٌن وبو نستعٌن على أمور الّدنيا و الّدين. أشهد أن ال إلو إاّل 
اهلل، وأشهد أّن زلّمدا رسول اهلل. الّلهم صّل وسّلم وبارك على أشرف األنبياء وادلرسلٌن 

 زلّمد وعلى ألو وأصحابو أمجعٌن. أّما بعد سّيدنا
ىذا احلمد هلل اّلذي قد أعطيين نعمة كثًنة والتوفيق واذلداية حّّت دتت كتابة 

 البحث العلمي. والصبلة والسبلم على سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو وسلم.
ىذا البحث العلمي الستفاء الشروط وللحصول على درجة سرجانا لقسم 

العربّية َب اجلامعة احلكومّية اإلسبلمّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي حتت تدريس اللغة 
الكرة الساخنة الستيعاب مهارة الكالم لطلبة  ةلعبفعالية استخدام  ادلوضوع "

، وقف الباحث  ". الفصل الخامس في المدرسة اإلبتدئية الجهاد باالنكارايا
ىذه البحث العلمي و آخرىا. ولذلك  على األصحاب الذين يساعدون من أول الكتابة

 ىذه الفرصة: ر ذلم ُبيريد الباحث أن يقول الشك

السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس َب احلقوق. ادلاجستًن َب  فضيل .1
 احلقوق، كرئيس اجلامعة احلكومّية اإلسبلمّية بالنكا رايا

 عميد كلية الرتبية و العلوم التعليمية، كرتبيةادلاجستًن ال، يفهم سالسيد الدكتور  فضيل .2
 ساعدة العميدة ُب األكادؽليةكمفصيلة السيدة احلاجة روضة اجلنة، ادلاجستًن الرتبية،  .3

 كلية الرتبية و العلوم التعليمية
 اللغة عليمتسم ق ة، كعميد ادلاجستًن الرتبية، سانيت إرليانا فضيلة السيدة .4
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 إلى :أهدي هذا البحث العلمي 
 

يرمحهما  أن ، عسى اهللمسىنو ر  والدٌب احملبوبة احملرتمةو  أنواروالدي احملبوب الفاضل 

 سبلمة اإلؽلان واإلسبلم َب الدنيا واألخرة ُب فظهماػلو 

 جزاىم اهلل خًن اجلزاء بالنكارايا  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية مجيع األساتيذ ُبو 

 بدعائهم حّت وصلت إىل هناية كتابة ىذا البحث عدوينامجيع أىايل الذين س و

 ادتام البحث دهتم ُباعسمر اىتمامهم و الذين كث أصحايب
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 الفصل األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

احلياة اإلنسانية؛ من حيث أن هبا يقدر شخص اللغة ىي شيء مهم جدا ُب 

وذكر ُب القاموس الكبًن ). 27: 2012نوىا،(على ادلخابرة وتعبًن آرائو وأفكاره

اإلندونيسي أن اللغة ىي نظام األصوات ادلنتاج من األدوات الشفهية ادلستخدمة آللة 

، أقوال وأفعال تعترب حسنة لقوم، األقوال ادلستخدمة واألفكارادلواصلة النتاج الشعور 

 Hendri Gunturكما نقلو   Tragerو Bloch 66: 1986(وزارة التعليم والثقافة، 

Tarigan(1942:5)   إن اللغة ىي نظام األصوات الوسيطة اليت استخدمها القوم كآلة

)، والعربية ىي اجلمل اليت يستخدمها 7: 2005للغائيين (قاال. و بينهمادلواصلة واحملادثة 

 لعرب للتعبًن عن أىدافهم (األفكار وادلشاعر).ا

واللغة العربية ذلا مكان ىام بإندونيسي، والسيما أن ىذه اللغة ىي لغة الدين 

للمسلمٌن. واللغة العربية ىي إحدى اللغات ادلوجودة ُب العامل. وىي لغة عادلية. يقول  

لو أرشاد أن اللغة العربية ىي إبراىيم آنس ُب كتابو "اللغة بٌن القومية والعادلية" كما نق

 ).11: 2003إحدى اللغات العادلية وذلا مكان سواء باللغة االصللزية (أرسياد، 
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 يعين مهاراتليتسلطوا على أربع  ، الطبلب مطلوبونُب تعليم اللغة العربية

مهارة االستماع و مهارة الكبلم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة من ادلهارة يستطيع 

معلوم أن ادلهمة اللغة تستعمل كما االة كبلم (لسان) و (كتابة) كبلم لسان الشمل 

الثاىن ناحية ىو االستماع و كبلم حيث ان كبلم الكتابة ىو القراءة و الكتابة(ىًنموان، 

تايل، ينبغي بذل جهود لتحسٌن مهارات الكبلم ُب عملية التعلم ). وبال151: 2011

العربية. وزلاولة واحدة لزراعة ىذا ىو استخدام وسائل اإلعبلم ادلناسبة لتطوير مهارات 

 التحدث.

. العربية التعلم عملية ُب التحدث مهارات لتحسٌن جهود بذل ينبغي وىكذا،

 .كبلمال مهارات لتطوير ادلناسبة اإلعبلم لوسائ استخدام ىو ىذا لزراعة واحدة وزلاولة

تعترب الوسائل مهمة جدا َب العملية التعليمية. أعلية الوسائل التعليمية تستند 

إلىالنظرية أهنا نسبة رلملة َب كثًن العلوم و ادلهارات و ادلواقع بادلشاىدة و التحريبة 

). طريقة واحدة خللق جو مريح 75: 2013ادلباشرة, و زائد على ذلك، و غًنىا(أرسياد، 

ُب التعلم ىو اللعب. ويف ىذه احبللة، فاإنو يستلزم الوسيلة التعليمية اليت ميكن اأن 

جتتذب اىتمام وتفعيل مجيع الطالب يف عملية تعلم تعلم اللغة العربية (موجيب & 

 ).72: 2011رمحاوان، 
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تعرف عن درس اللغة ىي أحد ادلدرسة اليت ادلدرسة اإلبتدئية االىلية اجلهاد 

العربيةَب كل الطبلب رجاء لكي يستطيع درس اللغة العربية يشجع و يدرب و ينمو و 

يبين مهارة اللغة العربية فاعبل كان أو سلبيا و يستفز ثقة بالنفس للغة العربية.واستنادا إىل 

خربة ادلؤلف عند إجراء ادلبلحظات األولية، فإن تقدًن الدروس من خبلل وسائل 

عبلم، وخاصة الدروس العربية، ال يستخدم أبدا تقريبا. ال تزال عملية التعلم ثابتة على اإل

الدليل، وبالتايل فإن الطبلب ىم تركيز أقل تركيزا على الدرس الذي قدمو ادلعلم، مصلحة 

الطالب ُب الدرس يصبح أقل ألن الطبلب ال يشاركون بنشاط ُب عملية التعليم والتعلم. 

وجود وسائل اإلعبلم لدعم عملية التعلم، وخاصة تعلم اللغة العربية، إىل وقد أدى عدم 

 شعور الطبلب بادللل، وأقل اىتماما، وأقل إثارة.

 أجل من اإلعبلم وسائل تطبيق يتم أن غلب العربية ادلواد تقدًن ُب لذلك،و 

 نتائجأما  .التعلم أىداف لتناسب التعلم سلرجات وتعظيم. والتعلم التعليم عملية دعم

 األىداف مع يتفق ال باالصلكاراياادلدرسة اإلبتدئية االىلية اجلهاد  ُب الطبلب تعلم

 ينظر أن ؽلكن اإلدارية ادلعلومات نظم ُب العربية للغة األقصى احلد تعلم ال. ذلا ادلخطط

 يزال ال العربية اللغة بنية من والتمكن األدىن، احلد يزال ال ادلوفرودات خزينة من إليو

. ضعيفة تزال ال احملادثة مجل إتقان جيدة، ليست تزال ال الكتابة على والقدرة ضعيفا،

 معلمي من واحدة آج،. س رػلانة السيدة قبل من تسليمو ًب ما مثل ىي القضية ىذه



4 
 

 
 

ادلدرسة اإلبتدئية االىلية اجلهاد  ُب العربية اللغة درسوا الذين الدراسية الفصول

 .باالصلكارايا

 فقط ىو العريب الدرس أن ىو العربية التعلم عملية تعظيم عدم أسباب أحد

 يصبح ادلعلم، يقدمو الذي الدرس ُب تركيزا أقل الطبلب يكون ُنيث الدليل، على ثابت

 أدى .التعلم عملية ُب بنشاط يشاركون ال الطبلب ألن أقل بالدرس الطبلب اىتمام

 شعور إىل العربية، اللغة تعلم وخاصة التعلم، عملية لدعم اإلعبلم وسائل وجود عدم

 .متحمس وأقل اىتماما، وأقل بالشباب، الطبلب

 خبلل من ىو جهدا يأخذ فإنو التعلم نتائج من قدر أقصى حتقيق أجل من

 يريد لذلك،. العربية باللغة التحدث على للقدرة تكرس اليت" الساخنة الكرة" لعبة تطبيق

 تطبيق خبلل من باالصلكارايا اجلهاد ميس ُب العربية اللغة تعلم كيف يعرفوا أن الباحثون

 ".الساخنة الكرة" لعبة

بعد أن رأى ادلؤلفون عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ُب ادلدرسة اإلبتدائية 

اجلهاد باالصلكارايا، من ىذا الكاتب ادلهتمٌن بتهيئة جو جديد من ادلرح، وىو التعلم 

اللغة العربية، وخاصة ُب حتسٌن القدرة للتحدث الذي باستخدام وسائل اإلعبلم ُب تعلم 

 يتوقع من الطبلب ؽلكن أن تتفاعل مع استخدام اللغة العربية ُب زلادثة بسيطة.



5 
 

 
 

واستنادا إىل اخللفية ادلذكورة أعبله حاول الباحث تطبيق لعبة اللغة ُب الدرس 

 الستيعاب مهارة الكالم لطلبة ساخنةالكرة ال اللعب استخدام فعالية“ العريب بعنوان

 ”باالنكارايااإلبتدئية الجهاد  المدرسةفي  خامسالفصل ال

 أسئلة البحث . ب

اد هالطبلب َب الفصل اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اجل ىل اسئلة البحث ىو :

 من أفضل الساخنة الكرة ألعاب باستخدام الكبلم مهارات يتعلمون الذين بالنكارايا

 الساخنة؟ الكرة ألعاب يستخدمون ال الذين الطبلب

 أهداف البحث . ج

ستيعاب مهارة الكبلم ال الكرة الساخنةاللعب فعالية  عريفةيهدف ىذالبحث دل

 .م اللغة العرابية بادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد للفصل اخلامسيَب تعل

 د. أهمية البحث

 ترجى الكاتبة بعد ىذا البحث منها:

الرتبية أو للمدرس َب اختيار و استخدام إعطاء مساعدة الفكر على تصنيع  ) أ

 الوسائل التعليمية خصوصااللعب عن الكرة الساخنة.
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إعطاء ادلثار و التحريض َب الطبلب لكي يريدوا بدرس اللغة العربية  ) ب

و يهيجٌن االبتكار َب حتقيق حاجات تعلم اللغة  كبلمخصوصا َب درس ال

 العربية.

ت التعليمية اللغة العربية خصوصا ألغراض تفكًن على الفصل َب ادلشكبل ) ج

 لزيادة النوعية التعليمية. كبلمَب درس ال

ىذا التحليل ينفع الكاتب لزيادة ادلعلومة و االختبار قبل الدخول َب مدرس  ) د

 اللغة العربية، خصوصا دلتعلقاستعمال وسائل الفاكهي َب درس الكبلم.

 ث السابقةو البح . ه

عزتون نيسا (متخرجة من اجلامعة احلكومّية سيمارانج) قد فعلت التجارب ُب  .1

"زيادة القدرة على التحدث باللغة العربية من خالل حتت العنوان  2015عام 

أسلوب انتقائي من لعبة" تخمين زوجك الحق "على فئة الطالب إكسي 

الزيادة ُب هتدف ىذه التجربة دلعرفة  في المدرسة العالية كندال"  2-إيبا

ُب ادلدرسة  2-احلادي عشر إيبا الفصلإتقان القدرة على التحدث طبلب 

 العالية كندال باستخدام لعبة ختمٌن احلق شريك حياتك.

ُسَنن   )UIN(عارف رمحن فقيو الدين (متخرجة من اجلامعة اإلسبلمّية احلكومّية  .2

" حتت العنوان  2014يوجياكارتا) قد فعلت التجارب ُب عام كاليجاغا 
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المحاولة فى إرتفاء استيالع المفردات باستخدام طريقة اللعب التربوية فى 

" يوجياكارتا SLEMANفصل الثامن لمدرسة الثناوية لمؤسسة هداية اهلل

وػلصل البحث على بعض النتائج وىي إن اللعبة الرتبوية تقدر على ارتفاع 

 ة الثناوية دلؤسسة ىداية اهلل.استيبلء ادلرتدفات لطبلب الفصل الثامن دلدرس

ُسَنن كاليجاغا  )UIN((متخرجة من اجلامعة اإلسبلمّية احلكومّية األخر احلسنة  .3

" التعلم القائم حتت العنوان  2010يوجياكارتا) قد فعلت التجارب ُب عام 

لترقية إنجاز الطالب في تعلم اللغة العربية في المدرسة  TTSعلى لعبة 

هتدف ىذه الدراسة لتحديد  يوجياكارتا"GODEANSLEMANالعالية 

ُب تعلم اللغة العربية ىل ىي قادرة على ترقية إصلاز تعلم  TTSاستخدام اللعبة 

 اللغة العربية ُب ادلدرسة.

أما البحث يبحث الباحث ولو َب ُنث واحد ولكن َب ىذه الدراسة فالكاتب 

اللعب عن الكرة الساخنة الستيعاب مهارة الكبلم, وإن ُنث الباحث َب البحوث 

فالباحث َب ىذا البحث يستخدم اللعب عن الكرة الساخنة  TTSالسابقة بلعب 

 ُب تعلم اللغة العربية. الستيعاب مهارة الكبلم

 لبحثهيكل ا . و

 :النظاميات ادلستخدمة َب ىذا البحث تتكون على مخسة أبواب، وىي
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 و البحث ةلئساو  خلفية البحث من : ىو ادلقدمة و يتكون  الباب األول

 .ىيكل البحثو  البحث السابقةالبحث و  اعليةو  ف البحثاىدا

وصف النظار : التعريفة ال من ىو اإلطار النظرى و يتكون :   الباب الثاني

واللعبة الرتبوية ُب تعليم اللغة العربية و لعبة  سائل التعليممهارة الكبلم و  و الفعالية

 .الكرة الساخنة

 و وقت و مكان البحث من ىو منهج البحث و يتكون :  الباب الثالث

و قياس  البياناتطريقة مجع و  البحث نوعالبحث و و رلتمع  مدخل البحث

 .البيانات و حتليلها

 .البحث وتائج البحث و ن البيانات ىو  :   الباب الرابع

 .و االقرتاح ةصو يتكون من اخلبل االختتامىو  : الباب الخامس
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 الباب الثاني

 النظرياإلطار 

 فعالية .أ 

 تعريف فعالية .1

فعالية ىي اسم مستمد من تأثًن أساسي ذلا معىن وتأثًن، والتأثًن ىو 

تأثًن، والعاقبة، ( الفعال، أي تأثًنصفة لكلمة "فعالة"أن يكون ذلا معىن 

فعالية ىي حتقيق أىداف زلددة أو ) . 311: 2007 (بوروادارمينتا، واالنطباع)

أىداف اختيار من سلسلة البديلة لتحديد االختيار بٌن خيارات أخرى. وؽلكن 

 أن تفسر فعالية مقياسا لنجاح ُب حتقيق األىداف اليت يتم حتديدىا.

افة إىل اشارة َب عملية ، ادلعهد أيضا على النتائج، فعالية باإلض

التصنيف العادلي وىي أكادؽلية اإلصلاز حتققت من قبل الطبلب من خبلل 

) ىناك 1اختبارت . من أجل حتقيق األمثال ، ٍب ينبغي أن تكون عملية فعالية ،(

اىج توافق بٌن ىذه العملية مع اذلدف ادلراد حتقيقة اليت ٍب حتديدىا َب ادلن

) كثًن جدا من ادلهام اليت يتم تقييمها دلعرفة قدم الطبلب و 2الدرسية ،(

) 4) ادلزيد من ادلهام دعم حتقيق األىداف، (3احلصول على تفذية راجعة، (

 

01 
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) 6) الرصد أو التقييم التنموي، و (5ىناك اإلختبلفات َب طرق التدريس، (

إعطاء قدر أكرب من ادلسؤولية للطبلب على العمل بو (ا.م سبلمت صواندي، 

2005 :43-44.( 

قال الليث: والفعال اسم الفعل احلسن من اجلود والكرم وضلوه، ابن 

األعرايّب: والفعال فعل الواحد خاصة َب اخلًن والشر. يقال: فبلن كرًن الفعال و 

ال يكون َب ادلدح والندم، قال: وىو سللص فبلن لئيم الفعال، وقال ادلربد: الفع

أما فعالية ). 3439: 1119لفاعل واحد، فإذا كان من فاعلٌن فهو ِفعال(زلمد، 

). 21: 2011 وىي عملية لتحقيق اذلدف الذي ًب حتديده سابقا(أديسامسيتا،

ؽلكن أن يقال وىناك أعمال أو نشاط لتكون فعالة إذا كان النشاط ادلنظمة قد 

 وجهتها. وصلت إىل

َب العادة ما يرتبط ادلشكلة عن كثب لفعالية مقارنة بٌن مستوى حتقيق 

األىداف اليت ترتب من قبل ، أو مقارنة النتائج الفعلية مع النتائج ادلخط ذلا 

 ). 82: 2003 (مولياسا،

فعالية ىي حتقيق أىداف زلددة أو أىداف اختيار من سلسلة البديلة 

لتحديد االختيار بٌن خيارات أخرى. وؽلكن أن تفسر فعالية مقياسا لنجاح ُب 

حتقيق األىداف اليت يتم حتديدىا. أما فعالية وىي عملية لتحقيق اذلدف الذي 
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فعالة إذا كان  ًب حتديده سابقا. ؽلكن أن يقال ىناك أعمال أو نشاط لتكون

النشاط ادلنظمة قد وصلت إىل وجهتها. فعالية ىي مدى االنتهاء من العمل، 

وإىل أي مدى شخص ينتج االنتاج مناسبا كما ىو متوقع. ىذا يعين أنو إذا كان 

على وظيفة ؽلكن أن يتم االنتهاء من ختطيط، وُب الوقت والتكلفة واجلودة أيضا، 

 وؽلكن القول أن تكون فعالة. 

 القياس الفعالية .2

فعالية ىي اليت تبٌن مستوى حتقيق األىداف، و ؽلكن قول الشركات أن 

تكون فعالية إذا كان العمل على حتقيق األىداف ادلرجوة. فقا لؤلطباء مضافر 

القول إن حجم فعالية ؽلكن قياسها بعض عدد الطبلب الذين ينجحون ُب 

: 1987ًن، حتقيق األىداف التعليمية ُب غضون فرتة زمنية زلددة سلفا(مودوف

82.( 

، أن عدد ادلواصفات فيها أفصح (1986:236)أما رأى سوحارسيمي

 بنسبة مئوية. فعددىا معّلقة مبعيار النجاح ادلقّرر َب ادلدّرس ادلعّلق.

 ناحيات الفعالية .3
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يقول أن فعالية ىي  (1989:154)على أساس رأي أسورين سوجود 

التقرير أو النظام و ىدف احلال النجاح َب قيام العمل أو وظيفة اخلطة أو منهاج 

 ادلثايل.

 ففعالية ادلنهاج تستطيع رأيتها َب الناحيات السابقة منها: 

 ناحية الوظيفة أو ادلهمة )1

االنسان أو ادلؤّسسة تكون نافذة إذا تعمل الوظيفة أو ادلهمة جّيدة كما أن 

ادلقصود بالوظيفة منهاج التعليمي يكون نافذا إذا تعمل الوظيفة أو ادلهمة جّيدة. 

أو ادلهمة ىي وظيفة ادلدرس ادلعلم باجليد و مهمة الطبلب ادلتعلمٌن أيضا 

 باجليد.

 ناحية اخلطة أو ادلنهاج )2

 ادلقصود هبا ىي اخلطة التعليمية ادلربرلة مثل ادلواد ادلوجودة َب ادلنهاجية ادلقررة.

 ناحية التقرير و النظام )3

ناحية كسيح التقرير و النظام الذين  فعالية ادلنهاج أيضا تكون رؤيتها َب

مصنوعهما حلارس الفعلية التعليمية. ىذه الناحية مشتملة بالنظام ادلعلقة َب 

 الطبلب إذا تكون ىذه الناحية تقام مبعىن تقرير النظام النفاذ.

 ناحية اذلدف و احلال التصوري )4
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اذلدف أو احلال التصوري يكون ادلنهاج نافذا َب وجو النتيجة إذا 

البحث َب ىذه الناحية يستطيع رؤيتو َب ادلنجز ادلتحقق من متحققان.

 الطبلب.إذا ىذه أربعة الناحيات مقومات فهذه التعليمية تكون نافذة.

 مهارة الكالم . ب

 تعريف مهارة الكالم.1

س و الكبلم أو التعبًن الشفوى ىو فن نقل ادلعتقدات و مشاعر واألحاسي

واألفكار واألراء من شخص اىل آخرين نقبل يقع  ادلعلومات وادلعارف واخلربات

الفهم و التفاعل  من ادلستمع أو ادلستقبل أو ادلخاطب موقع القبول و

 .)15:  2003 ،إبراىيم اللبودي مين( واالستجابة

بناء على اآلراء السابقة ؽلكن تعريف الكبلم بأنو: ما يصدر عن اإلنسان 

ادلتكلم والسامع، أو على األقل ُب  من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة ُب ذىن

 ذىن ادلتكلم.

والكبلم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات 

بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على 

التعبًن عما يريد أن يقولو ُب مواقف احلديث أي أن الكبلم عبارة عن عملية 

ة تتضمن دافعا للتكلم، م مضمونا للحديث، ٍب نظاما لغويا بوساطتو إدراكي
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يرتجم الدافع وادلضمون ُب شكل كبلم، وكل ىذه العمليات ال ؽلكن مبلحظتها 

 فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلمة.

إن تقليد األصوات، ومتابعة ظلوذج لغوي وترديده، ونطق بعض األظلاط 

ل ىذه العمليات صوتية وليست كبلمية، وذلك أن الكبلم ىو التعبًن اللغوية ك

عن األفكار، أي أننا نعلم الكبلم من أجل أن يستطيع ادلتعلم االتصال الشفوي 

ادلباشر مع أبناء اللغة. وليس معىن ىذا أن يتساوي ادلتعلم مع ابن اللغة ُب القدرة 

ولكن يكفينا ُب ذلك ادلستوى على الكبلم وُب سرعتو وُب دريقة نطقو وتنغيمو 

زلمد كامل ( ؽلكن ادلتعلم من التعبًن عن أفكاره و من تبادذلا مع سامعو وزلدثو

 .)415: 8519 ،الناقة

ىي القدرة على التعبًن عن أصوات التعبًن  )speaking skill(مهارة الكبلم 

أو الكلمات للتعبًن عن أفكار األفكار واآلراء والرغبات، أو مشاعر للشريك 

الناطق. ُب ادلعاين األوسع، الكبلم ىو نظام مسموع ومرئي من اإلشارات اليت 

تستخدم عددا من عضبلت اجلسم البشري لنقل العقل من أجل تلبية 

) يتحدث 15: 1994). وفقا ل تارغلان (135: 2009ان، االحتياجات (ىًنمو 

ىو مزيج من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية على نطاق 

 واسع ُنيث ؽلكن اعتباره األداة البشرية األكثر أعلية للرقابة االجتماعية.
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ُب مهارة الكبلم العامة هتدف إىل دتكٌن الطبلب من التواصل لفظيا 

بشكل جيد وبطبيعة احلال مع اللغة اليت يتعلموهنا. ومن العادل وادلعقول نقل 

رسالة إىل اآلخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا. ولكن بالطبع للوصول إىل مرحلة 

 ).135: 2009(ىًنموان، مهارات االتصال ادلطلوبة أنشطة تدريبية كافية وداعمة 

التدريبات ادلقدمة إلتقان مهارة الكبلم ىي شلارسة ما مسع بشكل سليب ُب 

شلارسة االستماع. وؽلكن القول أنو بدون شلارسة مكثفة لفظية من إتقان وفهم 

اللغة العربية الكمال سيكون من الصعب حتقيقو. إحدى نقاط الضعف وأوجو 

القدًن واألساليب اليت ًب تطويرىا ُب إندونيسيا  القصور ُب نظام التدريس العريب

ىو عدم وجود تدريب مكثف عن طريق الفم حّت يتمكن عدد قليل جدا من 

 ادلتعلمٌن من التعبًن عن أفكارىم ومشاعرىم شفهيا.

والرتكيز الذي غلب أن يعطى عند تنفيذ تعليم اللغة من خبلل أنشطة 

الكبلم ينظر بوضوح ُب الرباعة وسرعة  التحدث ىو فعالية. فعالية أو فعالية ُب

التعبًن عن األفكار وادلشاعر، والدقة ُب اختيار ادلفردات واجلمل ىي مثًنة جدا 

لبلىتمام (مثًنة لئلعجاب). إحدى الطرق اليت تعترب التينية فعالة لتكون قادرة 
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ة على حتقيق ادلهارات اللغوية الشفوية من أبسط إىل األشياء ادلعقدة ىي شلارس

 ).pattern drill(باستخدام ظلط من اجلمل 

ُب جوىرىا، مهارة الكبلم ىي بارعون ُب استخدام لغة معقدة. ُب ىذه 

احلالة، ويرتبط ىذا اجلودة مع رعاية األفكار وادلشاعر مع الكلمات الصحيحة 

والصحيحة واجلمل. لذلك فإن الكفاءة تعىن مبشكلة التفكًن أو التفكًن ُب ما 

إلضافة إىل ذلك، ترتبط الكفاءة أيضا إىل موقف القدرة على القول ما  تقولو. وبا

كان يعتقد وشعر مع اللغة الصحيحة والصحيحة.وىكذا، ترتبط الكفاءة ارتباطا 

وثيقا قدرة النظم ادلعجمية، النحوية، الداللية، والصوت. كل ىذه القدرات 

ع ادلطلوب الذي تتطلب توفًن بعض الكلمات والعبارات اليت تتناسب مع الوض

 ).137: 2011، يتطلب الكثًن من الكبلم والكبلم ادلمارسة (عزان

 

 ف مهارة الكالم اهدأ.2

مهارة الكبلمتهدف إىل دتكٌن الطبلب من التواصل لفظيا بشكل جيد 

ومعقول. وعبلوة على ذلك، وفقا ألبو بكر، فإن الغرض من ادلهارات أو 

 مهارات الكبلم ىو كما يلي:
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 زلادثة الطالب مع لغة بطبلقة.التعرف على  )1

معرفة الطبلب يؤلف اجلمل اليت تنشأ ُب قلبو وادلشاعر مع اجلمل  )2

 اليت ىي صحيحة وواضحة.

معرفة الطبلب اختيار الكلمات واجلمل، ٍب ترتيبها ُب لغة مجيلة،  )3

 ).99: 2012 واالنتباه إىل استخدام كلمة ُب مكاهنا (نوىا،

 م اللغة العربيةيتعل فاهدأ.3

درسة اللغة العربية ىي موضوع موجو إىل تشجيع وتوجيو وتطوير ورعاية 

القدرة وتعزيز موقف إغلايب جتاه اللغة العربية على حد سواء مستقبلي وإنتاجية. 

القدرة االستيعابية ىي القدرة على فهم زلادثات اآلخرين وفهم القراءة. القدرة 

ة لبلتصال شفويا وخطيا. اإلنتاجية ىي القدرة على استخدام اللغة كوسيل

مهارات اللغة العربية وادلوقف اإلغلايب جتاه اللغة العربية مهم جدا ُب ادلساعدة 

على فهم مصدر التعاليم اإلسبلمية للقرآن واحلديث، والكتب العربية ادلتعلقة 

 باإلسبلم للمتعلمٌن.

من أجل ذلك، يتم إعداد اللغة العربية ُب ادلدرسة لتحقيق الكفاءة 

لغوية األساسية، واليت تشمل أربعة تعلم متكامل مهارات التكامل، أي ال

االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. ومع ذلك، على مستوى التعليم االبتدائي 
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(االبتدائية) تركز على القدرة على االستماع والتحدث كأساس للغة. أما ُب 

ربع على قدم ادلساواة. ادلستوى الثانوي (ادلتوسط)، فيتم تدريس ادلهارات األ

ويرتكز مستوى التعليم ادلتقدم على مهارات القراءة والكتابة، لذلك يتوقع من 

 ادلتعلمٌن أن يكونوا قادرين على الوصول إىل ادلراجع العربية ادلختلفة.

 وللمواضيع اللغوية العربية األىداف التالية:

لكتابية، واليت تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، الشفوية وا )1

 تشمل أربع مهارات لغوية، وىي االستماع، والتحدث، والكتابة.

الوعي ادلتزايد بأعلية اللغة العربية باعتبارىا إحدى اللغات األجنبية  )2

لتكون األداة الرئيسية للتعلم، وخاصة ُب دراسة مصادر التعاليم 

 اإلسبلمية.

فاق الثقافية واالطلراط تطوير فهم الرتابط بٌن اللغة والثقافة وتوسيع اآل )3

 ُب التنوع الثقاُب.

 الوسائل التعليمية . ج

 تعريف الوسائل .1

مأخوذ من اللغة البلتينية اليت اجلمع من الكلمة " media"الكلمة  

"medium"  معنها ىي الوسيط أو التمهيد.الوسائل ىي الوسيط أو دتهيد
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أعطى الناس احلدوديات عن الوسائل. مجعية . الرسالة من ادلرِسل إىل ادلرَسل

َب أمريكي حتدد الوسائل لكل  )AECT(التكنولوجيا و ادلواصبلت التعليمية 

األشكال و ادلسار ادلستعمل لتوصيل الرسالة/ادلعلومات(ساديرمان وآخرون، 

2010 :6(. 

 26:2009)   الوسائل التعليمية َب رأي الثقات منها(روزيدي، 

بريغس أن الوسائل ىي أدوات جسمانية مستعملة لتوصيل رأى غاغين و  )1

 ادلواد التعليمية اليت تستطيع هتييجها لتعلم الطبلب.

رأى ليفي و لينز أن الوسائل التعليمية خصوصا َب الوسائل البصرية ذلا  )2

أربعة الوظائف منها: وظيفة الكفاءة و وظيفة النافذة و وظيفة اإلدراكية 

وظيفة الكفاءة أن الوسائل البصرية دتكن و وظيفة التعويضية. َب 

الستهواء اىتمام الطبلب و استهدافهم لتكثيف إىل زلتوى الدرس. 

الوظيفة النافذة للوسائل البصرية دتكن رصدىا من طبقة "دتّتع" الطبلب 

َب تعليم (قراءة) نص الصورة. َب ىذا احلال أن الصورة أو العبلمة 

بلب و روحهم.بأساس مكتشفات البصرية تستطيع زيادة انفعال الط

البحث عرّب أن الوظيفة النافذة َب الوسائل البصرية بالصورة و رمزىا 

تستطيع تسريع إصلاز اذلدف التعليمي لفهم ادلعلومات و مراجعتها 
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ادلشتملة فيها. الوظيفة التعويضية َب الوسائل التعليمية ىي إعطاء ادلقام 

تنظيم ادلعلومات و مراجعتها َب إىل الطبلب الذين مهارهتم يضعفون َب 

النص. بعبارة أخرى أن ىذه الوسائل التعليمية ذلا وظيفة َب استيعاب 

الطبلب الضعيفٌن ادلتمهلٌن َب حصول زلتو الدرس و فهم الذي يقدم 

 بشكل النص (يقدم لفظيا).

) أن الوسائل التعليمية ذلا وظائف 16: 2010رأى عارف سادؽلان (

 منها:

الرسالة حّت مل تفت اللفظية (بشكل كلمات الكتابة أو  لتوضيح تقدًن (1

 اللسان فقط).

النتهاء قصر القاعة و الوقت و تبادل احلاشة مثل ادلفعول الكبًن جدا  (2

 بالواقعية و الصورة و فيليم الربواز و ادلوديل و ما أشبها ذالك.

 انتهاء ال مباالة الطبلب باستعمال الوسائل التعليمية جيدا و متنوعا. (3

أن الوسائل التعليمية مهمة جدا  )1971:432(شرح الدكتور عبد األليم 

َب التعليمية ألهنا تستطيع دلثًن ذوق االستمتاع و الفرح َب محّية الطبلب. 

لوجود حّبهم َب ذىاب إىل ادلدرسة و تركّز علومهم و تنشيط ادلواد باستعمال 

 لة.الوسائل التعليمية ألهنا حتتاج إىل احلركة و احملاو 
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 نتيجة الوسائل التعليمية و فوائدها .2

استطاعت الوسائل التعليمية زيادة تعّلم الطبلب اليت تناوهبا مقّدرة لزيادة 

نتيجة التعلم اجملرتح. ىناك أسباب تكون أساس الوسائل التعليمية َب زيادة 

تعّلم الطبلب. السبب األول متعلق بفوائد الوسائل التعليمية َب تعّلم الطبلب 

 ا:منه

تكون التعليمية أكثرىم األمر َب الطبلب حّت تستطيع لزيادة محاس َب  (1

 التعّلم.

تكون األدوات التعليمية أكثر وضيح َب ادلعىن حّت يستطيع ليفهم. و  (2

 ؽلكن الطبلب الستيعاب األىداف التعليمية اجليدة.

أن تكون الطريقة التعليمية أكثر تنوعا. ليست ادلواصبلت اللفظية من  (3

فقط حّت ال يسئم الطبلب و ال يستهلك ادلدرس قّوتو َب تعليم  ادلدرس

 الدروس.

فعل الطبلب أكثر عملية التعلم ألهنم ال يسمعون تشريح ادلدرس  (4

فحسب بل الفعلية األخرى مثل ادلراقبة و العملية و التبيٌن و 

 .)31: 2009غًنىا(روزيدي، 

 لالوسائفوئد  .3
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أداة البصرية ُب أنشطة التدريس  ُب البداية، وسائل اإلعبلم فقط مبثابة

والتعلم، وىو رلرد وسيلة ؽلكن أن توفر جتربة بصرية للطبلب من أجل احلصول 

على شيء واضح تسليمها من قبل ادلعلم. ٍب جنبا إىل جنب مع تأثًنات 

، ولدت الوسائل السمعية والبصرية. ٕٓ تكنولوجيا الصوت ُب منتصف القرن

م اخلربات ادللموسة لتجنب اللفظية (نوىا، ىذه األداة تؤكد على استخدا

2012 :269(. 

 وظيفة وفائدة وسائل اإلعبلم التعلم ىي:

توضيح عرض الرسالة حّت ال يكون أعجب جدا فًنباليستيك (ُب شكل  )1

 الكلمات ادلكتوبة أو الشفوية)

 التغلب على القيود ادلفروضة على الفضاء والوقت، والطاقة احلسية مثل: )2

الكبًنة ؽلكن استبداذلا مع الواقع، صور، أفبلم اإلطار، األجسام  ( أ

 وظلاذج.

ؽلكن مساعدة األجسام الصغًنة مع العرض اجلزئي، فيلم اإلطار،  ( ب

 فيلم، أو اإلطار.

احلركة اليت ىي بطيئة جدا أو سريعة ؽلكن أن تساعد مع مرور  ( ج

 الوقت أو التصوير عالية السرعة.
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ادلاضي ؽلكن عرضها مرة األحداث أو األحداث اليت وقعت ُب  ( د

أخرى من خبلل التسجيل، واألفبلم، وأشرطة الفيديو، وىكذا 

 دواليك.

استخدام وسائل اإلعبلم التعلم ادلناسبة وادلتنوعة ؽلكن التغلب على  )3

موقف السليب من ادلتعلمٌن. وُب ىذه احلالة، تعمل وسائط التعلم 

 على:

 خلق العاطفة أو احلماس للتعلم. ) أ

 ادلباشر بٌن ادلتعلمٌن وبٌن البيئة والواقع.ػلسن التفاعل  ) ب

 السماح للطبلب بالتعلم بأنفسهم وفقا لقدراهتم ومصاحلهم. ) د

 ).273: 2012 تسهيل عملية حفر ادلعلومات ادلطلوبة (نوىا، ) ه

وىكذا ىي بعض من وظائف وسائل التعلم األكثر إحلاحا ُب جلب 

 أجنبية.بيئة نشطة وخبلقة، وشلتعة، ُب ادلقام األول ُب لغة 

 لعبة التربوية في تعلم اللغة العربيةال . د

 اللعبة تعريف.1
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اللعبة وىي أصلها من كلمة "لعب" يعين فعلة مسايرة ويتم ذلك 

باستخدام أدوات متعة أو بدون استخدام الوسائل. وعند سوفاْرنو  ويعطي 

تفسًنا من لعبة اللغة ىي األساس عملية النشاط للحصول على ادلهارات 

 احملددة ُب الطريقة اليت تتمها مشجعة.اللغوية 

اللعبة تأٌب من كلمة "لعب" شلا يعين األفعال إلرضاء (القيام بو 

باستخدام أدوات متعة أو بدون استخدام وسائل اإلعبلم). بينما يعطي 

سوبارنو تفسًنا. جوىر لعبة اللغة ىو نشاط الكتساب مهارات لغوية معينة 

 ).82: 2009، بطريقة مبهجة (روزيدي

اللعبة ىي ضرورة اليت تنشئها بشكل طبيعي ُب كل فرد. كل إنسان 

لديو غريزة للحصول على ادلتعة والرضا، والسرور والفرح والسعادة. وذلك ألن 

: 2011 رمحاوان، &طبيعة فطرية لئلنسان من شأنو حّت أن ؽلوت(موجيب 

وقد كان الشخص دائما لديو الرغبة اليت تدفعو اىل سعادة ومستقرة. أن  .)25

تكون رغبة الشخص دائما ىناك، وتنمها اللعبة ليس ُب مرحلة الطفولة فقط، 

 ولكن ػلدث ُب البالغٌن أيضا.



25 
 

 
 

الفهم قد يكون أكثر بالكامل ُب رلال تعليم اللغة أن ألعاب اللغة ىي 

عضهم البعض أو تتنافسة مع بعضها البعض النشاط الذي ػلدث فيو مساعدة ب

  .بٌن ادلتعلمٌن لتحقيق األىداف اليت وضعتها قواعد معينة

بارتن، ُب دوكت وفليًن، وجهات النظر تلعب األنشطة كوسيلة للتنشئة 

االجتماعية. من خبلل اللعب، ومن ادلتوقع أن توفر فرصا لؤلطفال والطبلب 

بًن، ويشعر، وخلق، وتعلم متعة. وادلتعلمٌن الستكشاف واكتشاف والتع

وباإلضافة إىل ذلك، ؽلكن أن تساعد أنشطة اللعب األطفال على معرفة عن 

نفسو، الذي يعيش معو، والبيئة. وُب الوقت نفسو، وفقا لبيتلهيم، اللعب ىو 

النشاط الذي ال يوجد لديو قواعد أخرى، إال أن اليت وضعتها البلعبٌن 

ائية ادلقصود ُب الواقع خارج (موجيب & رمحاوان، أنفسهم، وليس النتائج النه

2011 :26.( 

األلعاب ىي أداة لؤلطفال الستكشاف العامل الذي كنت ال تعرف 

حّت، وال ؽلكن حّت أن تفعل شيئا للتوقع. ىذه اللعبة ىو نشاط مهم جدا 

لؤلطفال وكذلك احلاجة إىل الغذاء الصحي وادلغذي للنمو وضلن نعترب اآلخرين 

 لعبة ىي جتربة تعليمية.أن ال
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يرتبط مع اللعبة أن اللعبة لديها بعض اخلصائص، األوىل لعبة الدافع 

شخصيا إلعطاء شعور باإلرتياح، الثانية والبلعبون ىم أكثر انشغاال بالنشاط 

(طبيعة عفوية) لعب من األىداف اليت ينبغي حتقيقها، والثالثة أن يكون نشاط 

ن يكون نشاط اللعبة رلانا للقواعد ادلفروضة من اخلارج، اللعبة رلازيّا ، والرابعة أ

 ،وؽلكن أن يكون الدافع وراء القواعد القائمة من قبل البلعبٌن. اخلامسة

تتطلب اللعبة ادلشاركة النشطة مع جانب البلعبٌن. ألعاب اللغة ىي وسيلة 

 فعالة اليت دتكن أن تساعد ادلتعلمٌن على حتقيق اذلدف ادلنشود.

ىي عبارة عن نشاط رمزي الذي يعيده الواقع ُب شكل االفرتاض اللعبة 

الكامل. ُب ىذه احلالة، ؽلكن  معناه على سبيل ادلثال، "ماذا لو" أم " إذا كان"

َب اللعبة توصيل اخلربات طيفا أو مثًنة. ُب الواقع، عندما يشارك الطبلب ُب 

لعبة مثًنة، وطبيعة طوعية تدافع أن تأٌب من ضمن الطبلب أنفسهم ُب تلقاء 

ىناك رلموعة من ادلعرفة  ،أنفسهم. وفقا ذلدايت لعبة لديها خصائصان. أوال

اىلها من قبل البلعبٌن. الثانية، واألىداف اليت ينبغي حتقيقها الصرػلة وينبغي جت

 ).28: 2011، من قبل العب، أو عمل الذى غلب إصلازه(موجيب & رمحاوان

ىناك العديد من األلعاب اليت ؽلكن استخدامها ُب تعلم اللغة وىناك 

اختبلفات بٌن اللعب وأساليب التدريب ادلباشر. وقد يعتقد ادلرء أن كل 
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ميزات تكون َب جانب التدريب. وشلا يثًن الفضول حقا أن اللعب قد ادل

استخدم َب ادلمارسة العملية على نطاق واسع َب تعليم صغار األطفال.والتاريخ 

ادلكتوب الستخدام اللعب َب الرتبية يبلغ قدر ما يبلغو أي شيئ آخر. وقد 

شتمل عليو ختتلف أسباب ذلك بقدر ما ىنالك من اختبلف فيما يفرتض أن ي

اللعب. فبٌن الزعم بأن تعلم لعبة ما ىو َب الواقع مهمة شاقة بوجو خاص وبٌن 

ترك األطفال كلية الختاذكم  تدابًنىم اخلاصة هبم أساس االعتقاد بأهنم 

 ).276: 1990 سيقصدون إىل تعلم شيئ ما حول أحد من األمور(منًن،

 اللعبة التربوية.2

ىي اللعبة اليت دتت عناصر تثقيف احلصول عليها من  اللعبة الرتبوية

شيء موجود ويتم إرفاق فضبل عن كوهنا جزءا من اللعبة نفسها. باإلضافة إىل 

ذلك، كما اللعبة تعطي ردا اغلابيا على حتفيز البلعبٌن. احلسية ادلقصود ىنا من 

فكًن، السمع، والبصر، والصوت (الكبلم، واالتصاالت)، والكتابة، وطاقة الت

وميزان ادلعرفية واحلركية (حركة التوازن والتحمل والقوة وادلهارة والرباعة)، 

الوجدانية، والثروة االجتماعية والروحية ( واحلب والرمحة واألخبلق والصدق 

وآداب وأخبلق، ادلنافسة السليمة، والتضحية). ميزان احلواس ىو سلطط من 
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، حّت يهدف النضج نفسو. ولذلك،  أجل التأثًن على ادلنطق واخليال والطابع

 كل الفرد ػلدد اجتاه رحلة حياتو.

العناصر التعليمية األخرى ُب ىذه اللعبة ىي التوازن. ميزان اللعبة يعتمد 

على النية واألغراض من صانع أو خالق اللعبة نفسها. أي اللعبة التعليمية، 

نمو عندما تكون ُب يد الشخص اخلطأ، فإنو ؽلكن أن يكون سيئا ل

).منعناصر العملية التعليمية ُب اللعبة 30: 2011 رمحاوان، &الطبلب(موجيب 

ولكن عندما ال ينطبق بشكل صحيح أو بشكل غًن صحيح ، وسوف تؤثر 

 سلبا على نفسية الطبلب وادلادية.

 ألعاب اللغة  .3

ألعاب اللغة ىي وسيلة لتعلم اللغة من خبلل األلعاب. ألعاب اللغة 

إضافيا للحصول على ادلتعة وحدىا ولكن ؽلكن أن تصنف ىذه ليست نشاطا 

اللعبة َب التعلم الذي يهدفو إىل توفًن الفرص للطبلب لتطبيق ادلهارات اللغوية 

). اللعبة النشاط مصممة 32: 2011 تعلموه الطبلب (موجيب & رمحاوان،

 ر.اللغة ُب التدريس وتتعلق مبضمون زلتوى الدرس بشكل مباشر أو غًن مباش

ألعاب اللغة ىي الوسائل اجلديدة اليت يتم استخدامها ُب تعليم اللغة 

العربية. ونتيجة تطبيقها مؤثرة ُب تكوين ادلهارات اللغوية إغلابيا ألهنا االساس 
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ُب عملية تعلم لغة األجنبية. وأن األلعاب من ادلمكن تقدر على استكشاف 

صول الدراسية من الطالب (ال اإلمكانيات ادلوجودة الطالب ُب تعلم اللغة الف

، يديشرو  (سيما للمبتدئ) الذى ال يتجزأ من الروح على ادلنافسة والسباق

).ألن ألعاب اللغة ىي وسيلة فعالة اليت دتكن أن تساعد ادلتعلمٌن 81: 2009

 على حتقيق اذلدف ادلنشود.

 فوائد اللعبة .4

يتطلب التدريس اجليد التخطيط اجليد. سوف تستخدم وسائل اإلعبلم 

ُب عملية التدريس يتطلب أيضا التخطيط اجليد، والواقع على أرض الواقع يدل 

على أساس االعتبارات  الفصلعلى أن ادلعلم ؼلتار وسيلة واحدة ُب أنشطتو ُب 

السبورة أو ضوئي  - مبا ُب ذلك: (أ) أنو يشعر بالفعل مألوفة مع وسائل اإلعبلم

العرض ، (ب) أنو يشعر أن وسائل اإلعبلم ؼلتار أن يصف أفضل من نفسو، 

(ج) وسائل اإلعبلم ؼلتار ؽلكن جذب انتباه واىتمام الطبلب. وذلذا السبب، 

فإن اختيار وسائل اإلعبلم ادلناسبة مفيد جدا ُب عملية نقل ادلعرفة إىل الطبلب، 

ؽلكن استخدامها ُب تعلم اللغة ىي من خبلل  ألن إحدى وسائل اإلعبلم اليت

 ).65: 2002 اللعبة (أرسياد،
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التعلم ال يتطلب دائما األلعاب، واللعبة نفسها ليست دائما من أجل 

تسريع عملية التعلم. ومع ذلك، األلعاب اليت يتم استغبلذلا ُنكمة ؽلكن أن 

كل تقنيات   تضيف متنوعة، والعاطفة، واالىتمام لبعض برامج التعلم. مثل

التعلم، اللعبة ليست غاية ُب حد ذاهتا، ولكن وسيلة إىل هنايتها، وىو حتسٌن 

 التعلم.

وىناك الكثًن من اللعب ؽلكن أن تقلل من وقت التعلم، وىذا ما يقولو 

اآلباء واألمهات. وُب الوقت نفسو، وفقا لؤلطفال، واللعب ىو متعة، ُب حٌن 

 ).35 :2011، رمحاوان&تعلم شللة (موجيب

 &(موجيباأللعاب ُب التعلم، إذا ما استخدمْت ُنكمة تنتج ما يلي

 ):36: 2011 رمحاوان،

 ختلص من "خطورة" اليت تعيقها ُب عملية التعلم،  )1

 ختفيف التوتر ُب البيئة التعليمية،  )2

 للتوّرطو االشرتاك بأكمل شكل،  )3

 تعزيز التعلم،  )4

 بناء قدراهتم الطبلب اإلبداعية اخلاصة،  )5

 حتقيق اذلدف مع البلوعي،  )6
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 االستيبلء على معىن التعلم من خبلل التجربة،  )7

 .الرتكيز على الطالب باعتباره موضوعا للدراسة )8

 مزايا وعيوب ألعاب اللغة .5

ُب ادلمارسة، لعبة اللغة لديها عدد من ادلزايا والعيوب. وفيما يلي بعض 

 مزايا وعيوب األلعاب اللغوية.

 عيوب ألعاب اللغة  (1

 وىنا بعض العيب ُب تنفيذ األلعاب اللغوية: 

ؽلكن أن يكون عدد الطبلب كثًنا جدا، وتسبب الصعوبة إلشراك  ( أ

 مجيع الطبلب ُب اللعبة.

وعادة، ما يتبع من تنفيذ األلعاب اللغوية تثًن الضحك واذلتافات  ( ب

 من الطبلب وذلك ؽلكن أن يُزِعج التعلم لفصول أخرى.

 من خبلل األلعاب اللغوية.ال ؽلكن أن يرسل كل موضوع  ) ج

األلعاب اللغوية، بشكل عام، مل تعترب برنامج تعلم اللغة، ولكنها  ) د

 )38: 2011، الفاصل فقط(موجيب & رمحاوان

 مزايا ألعاب اللغة (2

 أما بالنسبة لبعض من مزايا األلعاب اللغوية على النحو التايل:  
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الغلة  اللعبة ىي واحدة من وسيلة اللغة ُب التعلم اليت عالية ) أ

 ).CBSAخدمات احلدود الكندية (

ؽلكن أن تقلل ادللل من الطبلب ُب عملية التعلم ُب الفصول  ) ب

 الدراسية. 

 مع ادلسابقة بٌن الطبلب ؽلكن أن تعزز روح الطبلب أكثر تقدما. ) ج

األلعاب اللغوية ؽلكن أن تعزز العبلقات وتطوير رلموعة الكفاءة  ) د

 االجتماعية للطبلب. 

كن أن ترتك األثار ُب نفوس الطبلب ُنيث تكون جتربة وتبلغ ادلواد ؽل

 ).39: 2011 ادلهارات يصعب أنو لنسياىا(موجيب & رمحاوان،

 اللغة هدف ألعاب .6

لعبة اللغة لديها غرضا مزدوجا، وىي احلصول على الفرح وشلارسة ادلهارات 

اللغوية ادلعّينة. األلعاب اللغوية مبا ُب ذلك أداة تعليمية جديدة ُب تدريس اللغة 

العربية نضع ُب اعتبار أن لعبة اللغة ال هتدف إىل قياس أو تقييم نتائج تعلم 

لتعلم. الفوائد اليت دتكن استخبلصها الطبلب، ولكنها تستخدم كخطوة ُب هنج ا

 :(14 :1984)من اللعبة ىي على النحو الذي قدمو ناصف مصطفى 

 تعزيز روح ادلنافسة احلسنة، أو يتفوق ادلتبادل بعضها بعضا.  )1
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 تشجيع ادلتعلمٌن على ادلشاىدة وادلشاركة ُب سلتلف األلعاب.  )2

 حتفيز نفس للقيام على أفضل وجو شلكن.  )3

 التعلم لئلشرتاك ُب عمل/وظيفة، أو لتحقيق النصر.  )4

ألعاب اللغة هتدف إىل كسب ادلتعة وشلارسة ادلهارات اللغوية (االستماع 

والتحدث والقراءة والكتابة واألدب) وكذلك عناصر اللغة (ادلفردات والنحوي). 

اب اللغة. عندما لعبة يثًن متعة، فإنو ال اكتساب ادلهارات اللغوية، مبا ُب ذلك ألع

ويفضل، إذا كان النشاط يهدف إىل شلارسة مهارات اللغة أو عناصر معينة، ولكن 

ليس ىناك عنصر من ادلرح، ٍب ال يسمى ىذا النشاط لعبة اللغة. وىكذا، ؽلكن أن 

تسمى أنشطة ساتاو األلعاب اللغوية إذا كان النشاط ػلتوي على عناصر من ادلرح 

 عناصر اللغة. والتدريب مهارات اللغة أو بعض

 خصائص لعبة اللغة الجيدة .7

لعبة اللغة اجليدة ال تقتصر على اية لعبة، ولكن جتب أن تؤثر على 

الطبلب ُب اكتساب مهارات اللغة. وباإلضافة إىل ذلك، فإنو ؽلكن أن يساعد 

الطبلب على تعلم ادلهارات اللغويات مزيدا من رلرد اللعب نفسو. ولذلك، كل 

إىل معرفة خصائص لعبة لغوية جيدة ومبلئمة، ٍب يناسب حالة معلم اللغة ُناجة 

 التنفيذ ُب التدريس. خصائص ألعاب اللغة اجليدة ىي كما يلي: 
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دتكن تعزيز وحتسٌن التمكن من اللغة، مثل االستماع والكبلم والقراءة  )1

والكتابة. وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا ؽلكن أيضا حتسٌن التمكن من عنصر 

 دات والقواعد). اللغة (ادلفر 

 لديها احملفزات وادلواد ادلثًنة لبلىتمام وفقا دلستوى إتقان الطبلب.  )2

 توفر الفرص للطبلب للتفاعل مع الطبلب اآلخرين، وادلعلمٌن، ومادة اللغة.  )3

دتكن أن حتفز الطبلب على العمل بشكل فعال واغلايب ودتكن أن تزيد من  )4

 اىتمامها. 

 إشرتاك الطبلب، سواء ُب رلموعة أو فصل خاص.  )5

 لديها مبادئ توجيهية وأنظمة واضحة وكذلك من السهل أن تفهم. )6

دتكن تشغيلها داخبل ُنيث أن تتحقق التعلم موضوعّيا َب الوقت وادلكان  )7

 ادلناسبٌن.

 لعبة الكرة الساخنة . ه
 على ألقيت سؤال مع الكرة واصطياد رمي لعبة ىي الساخنة الكرة لعبة

 .سؤال على اإلجابة أجل من ادلاسك
 فاهدأ .1

وهتدف اللعبة إىل تطوير الطاقة احلرجة للطبلب، الرباعة، والدقة. 
 وباإلضافة إىل ذلك، أيضا لتدريب الطبلب على إنتاج اجلمل ادلطلوبة
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 األدوات المطلوبة .2
 األداة ادلستخدمة ُب ىذه اللعبة ىي كرة من الورق.

 كيفية اللعب .3
اجعل مجيع الطبلب يقفون ُب دائرة. ؽلكن للمعلمٌن تغذية أو سؤال الطالب 
عن طريق رمي الكرة. غلب على الطبلب الذين قبض على الكرة اإلجابة على 
السؤال. إذا كان الطالب ال ؽلكن اإلجابة ٍب انو غلب القاء الكرة للطبلب 

ى السؤال. اآلخرين. تستمر الكرة لتعميم حّت ؽلكن للشخص أن غليب عل
ؽلكن للطبلب الذين يستطيعون اإلجابة على األسئلة طرح أسئلة جديدة، ٍب 

 ).135: 2011رمي الكرة ُنرية لآلخرين (موجيب & رمحاوان، 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 وقت البحث و مكانه . أ

لدراسة ىذا  2017إىل نوفمرب شهرين من سبتمربيكون وقت البحث 

َب الّشارع ادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد بالنكاراياستجرى البحث َب ادلوضوع. 

  باالصلكارايا."جارودا" 

اختيار ىذا ادلكان ألن مقاسو سهولة لوصول إليو حّت يكون ىذا 

البحث فعالية و كفاءة. فضبل على ذلك بأن ىذه ادلدرسة مل حتدث البحث 

 .هارة الكبلمادل من قبل باستخدام وسائل َب تعليم العربية خصوصا َب

 ب. مدخل البحث

قال  ُب ىذه الدراسة ىو ادلدخل الكمي.أما مدخل البحث ادلستخدم 

(2006:10)Arikunto ما ىو مطلوب ُب الدراسات الكمية ترتاوح من مجع البيانات

وبادلثل، فإن الفهم عن  وتفسًنىا، وظهور من النتائج الستخدام األرقام كثًنا. 

ادللخص الدراسة ستكون أحسن إذا ًب ترفيق بو اجلداول والرسوم البيانية 

 ات والرسومات أو الوجهات األخرى.وادلخطط
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 مجتمع البحث . ج

ادلدرسة أما رلتمع البحث َب ىذا البحث ىو الطبلب َب الفصل اخلامس ب

طالبا. وأما رلتمع  26َنملة الطبلب كلها . بالنكارايااإلبتدائية اجلهاد بالنكارايا

أ وىي اجملموعة التجربية -البحث َب ىذا البحث ىي الطبلب َب الفصل اخلامس

, َب الفصل Xب وىي اجملموعة الضابطة برمز -والطبلب َب الفصل اخلامس Yبرمز 

طالبا َب ادلدرسة  03ب عددىم-طالبا َب الفصل اخلامس 32أ عددىم -اخلامس

 . اجلهاد بالنكارايااالىلية  االبتدائّية احلكومّية

 نوع البحث . د

 الضابطةىذا البحث يعترب من الدراسة التجربية اليت تستخدم اجملموعة 

واجملموعة التجربية كمادة الدراسة. بشكل عام، يستخدم ىذا البحث  اجملموعة 

الضابطة واجملموعة التجربية كادلوضوع الكائن َب ُنثو. الفصل األول الذي يتم 

الثاين على سبيل ادلقارنة. من ادلتوقع أن تكون ىناك  فحصو ُب حٌن الفصل

اختبلفات واضحة ُب فعالية عملية التعليم بٌن استخدام لعبة اللغة ُب تعلم ادلفردات 

 اللغة العربية وال يستخدم لعبة اللغة ُب تعلمها.

ُب تعليم  ”الكرة الساخنة“وىذا البحث ىو فعالية استخدام اللعب عن 

 .مهارة الكبلم ُب الفصل اخلامس ُب ادلدرسة االبتدائيةاالىلية اجلهاد بالنكارايا
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 طريقة جمع البيانات . ه

 تستخدم الباحثة ىذه الطرق جلمع البيانات الصحيحة َب ىذا البحث منها:

 المراقبة .1

ادلراقبة ىي كيفية جلمع أدوات البيانات اليت تعمل بكتابة و رؤية مباشرا 

منهجيا على العرض الذى يكون األىداف ادلنهجية فيها. وُب ىذه ادلراقبة ، و 

 يود ادلؤلف أن يبلحظ مباشرة األنشطة اليت حتدث من بٌن أمور أخرى:

 .ُب ادلدرسة االبتدائيةاالىلية اجلهاد بالنكاراياأ. تعليم اللغة العربية ُب 

 .ب. مواقف وأنشطة الطلبة ُب عملية تعلم اللغة العربية

 اختبار  .2

 األدوات من وغًنىا التمارين أو األسئلة من سلسلة ىو االختبار

 اليت ادلواىب أو والقدرات واالستخبارات وادلعرفة ادلهارات لقياس ادلستخدمة

 .شفهي اختبار ىو الدراسة ىذه ُب االختبار ظلوذج. اجملموعات/  األفراد ؽلتلكها

 :ىي التقييم ومؤشرات

 .بادلواد ادلتعلقة منظم حوار ُب االطلراط على قادرون الطبلب. أ

 .بادلواد ادلتعلقة ادلفردات ذكر على قادرون الطبلب. ب

 أسلوب الوثائق .3
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وىي أسلوب مجع البيانات من خبلل مجع احملفوظات والوثائق والكتابة 

كشف وغًنىا. وسوف يتم مجع البيانات من خبلل ىذا األسلوب ىي:  

، كتاب اللغة العربّية،  قائمة الدرجة،لطبلب فصل اخلامس ، احلضور

 .للطبلبقائمة اإلجابة ،األسئلة

 قياس البيانات وتحليلها . و

 قياس .1

 التعلم، مهارة تعلم ُب اللغة ألعاب استخدام ُب ادلستخدمة االختبارات لقياس

 :التالية ادلؤشرات انظر

 .بادلواد ادلتعلقة منظم حوار ُب االطلراط على قادرون الطبلب. أ

 .بادلواد ادلتعلقة ادلفردات ذكر على قادرون الطبلب. ب

 والقدرة منظم حوار ُب االطلراط على القدرة على تقييم مؤشر على للحصول

 بسيطة احلوار اختبارات( اختبار لكل درجات الباحث ادلفردات، الكبلم على

 :وىي التهديف، قواعد). ادلفردات واختبارات
S = R

 البيان 

S  النتيجة = 
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R  عدد اإلجابات الصحيحة = 

 ٓٔ–ٔ درجة على الصحيحة اإلجابة إعطاء يتم

 

 3.1القائمة 

 الجواب ووزن األسئلة من عدد قائمة

 عدد األسئلة شكل االختبار/ نموذج األسئلة
وزن اإلجابة 

 الصحيحة
 النتيجة

 ٓٓٔ ٕٓ ٘ ادلنظم احلوار اختبار

 ٓٓٔ ٓٔ ٓٔ ادلفردات إىل االختبار يشًن

 ٕٓٓ درجة مثاليةأقصى 

 :الصيغة االختبار، لنموذج اإلمجالية القيمة على للحصول

  100×  النتيجةقيمة = 

 النتيجة ادلثالية

وبالتايل احلصول على القيمة ُب اختبار الستخدام األلعاب اللغوية ُب 

 تعلم ادلفردات اللغة العربية، على النحو التايل:
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 3.2القائمة 

 تقييمال

 فئة قيمة
 جيد جد  80-100
 جيد 70-79
 مقبول 60-69
 ناقص > 60

 تحليل البيانات  .2

الباحث يستخدم البحث الكمي بإسلوب حتليل ادلقارنة وىي أسلوب 

بالتحليل اإلحصائي الذى ؽلكن استخدامو الختبار فرضيات حول وجود أو 

عدم وجود فرق بٌن ادلتغًنات ادلدروسة. إذا توجد اختبلفات، سواء كانت تلك 

عن االختبلفات ىي اختبلفات كبًنة أو مقنعة (كبًنة)، أو أن الفرق جائت 

 طريق الصدفة وحدىا فقط. 

 اجتيازىا إىل حتتاج خطوات عدة ىناك ،)2003( لسوكاردي ووفقا

 :وىي موجهة، التحليل عملية تصبح ُنيث

 

 السجل. أ
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 الذي الصك من الباحثون غلمع أن إجابة كل على التهديف ىو سجل

.رقمي شكل ُب الصك على البند بنود من سؤال كل قياس ويتم. نشره ًب

 تبويبال. ب

. الرؤية وسهلة موجزة شكل ُب النتائج نقل يتم التهديف، مرحلة بعد

 .عليها احلصول ًب اليت البيانات مراقبة سيسهل منهجي بشكل النتيجة تسجيل

 البيانات وصف. ج

 على احلصول أجل من ادلوجودة، البيانات وصف ىو البيانات وصف

 مهتم شخص أو الباحث قبل من مفهومة أكثر ُنيث للمجيب احلقيقي الشكل

 .أجريت اليت البحوث نتائج ُب

 ثابتة اختبارات إجراء. د

 احلصول ًب اليت البيانات معاجلة ىو استنتاجي حتليل أو ثابت اختبار

 تصميم أو البحث لنهج وفقا تنطبق، اليت القواعد أو الصيغ باستخدام عليها

 .يؤخذ

 Williamمن االختبار اإلحصائي، واختبار "ت" أول من وضعو 

SeelyGosset " وىناك انو يستخدم كاسم ُمَكىنىStudent "وحرف "ت "

الواردة ُب اختبار ادلدى "ت" اختذ من احلرف األخًن امسو. ىذا ىو أيضا السبب 
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ُب أن اختبار "ت" ىو غالبا ما يشار إليها من قبل اسم أو مصطلح "ت 

 ). 74: 2010 صلاح،طالب"(

اإلحصائية ادلستخدمة الختبار احلقيقة أو ادلقصود ب "ت" ىو االختبار 

تؤخذ من نفس السكان، الزيف ُب الفرضية اليت تنصها من بٌن العينتٌن متوسط 

ال يوجد الفرق. وبالتايل فإن "ت" االختبار ىو مستندة بأسوب حتليل ادلقارنة 

 ). 150: 2003 موردان،على الفرق بٌن ادلتغًنين(

)وغلري أسلوب"ت" االختبار من أجل 173: 2011( وقالنانانغمارتونو

اختبار فرضية ما إذا كان ىناك فرق كبًن بٌن اثنٌن من ادلتغًنات. إذا ًب احلصول 

ٍب الفرضية البديلة  (tt)مساوية أو أكرب من ت اجلدول   (t0)على قيمة اختبار

(Ha)  مقبولة، ولكن على العكس من ذلك إذا كان االختبار السعر ًب احلصول

ٍب الفرضية البدلية   (tt)أصغر من أسعار ت اجلدول انتقادات ت  (t0)عليها 

(Ha) .غًن مقبولة 

، ادلتغًن الثاين (اجملموعة Xالسيطرة) نعطي رمز  اجملمعةأوذلا دلتغًن األول (

، X . عشرات االضلراف األول متغًن نعطي شعار Y) نعطي شعار الضابطة

. حلساب أو للبحث عن "ت" استخدام Yواالضلراف عشرات الثاين نعطي رمز 

 الصيغة التالية: 
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2M –1 MT =  

                    SE M1 – M2  

"T   =  "ادلبحوث االختبار 

= M1 التجريبيةادلتوسط اجملموعة 

 = M2اجملموعة الضابطة من ادلتوسط 

 = SE M1التجريبيةمن اجملموعة  معيار اخلطاء للمتوسط 

SE M2  اجملموعة الضابطة للمتوسط = معيار اخلطاء 

دلعرفة الفرق بٌن ادلتغًنين، ٍب نتائج اإلختبار حساب من "ت" اسِتشارة 

أعبله مع اجلدول "ت". إذا كانت قيمة اختبار (ت) مساوية أو أكرب من قيمة 

"ت" اجلدول ٍب ؽلكننا القول أن ىناك اختبلفات كبًنة. إذا كانت قيمة  5ٝ

ر اجلدول ٍب يتم رفض الفرضية البحثية غًن  5ٝاختبار (ت) ىي أصغر من قيمة 

 ادلقبولة. 

جعل التفسًنات إلجراءات ت من اختبار احلق والباطل من الفرضية 

و ت مدرجة ُب جدول القيمة من  0ادلذكورة بادلقارنة كبًنة النتائج حلساب ت

بعد ما أنو حتّدد وتعرف درجاتو  5"ت" ُب اجملال ُب كثًن من األحيان مبعزل ٝ

 df atau db = (N1+N2) -2حلرة، مع الصيغة: مدافع أو ديسيبل = ا
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 tt بعد ذلك ؽلكن البحث السعر  dbأو  df من خبلل احلصول على 

فيكون    ttذلا النتيجة بنفس القدر أو أكرب من  to إذا 5عند مستوى الداللة ٝ

Ho يعين أن ىناك فرق كبًن بٌن االثنٌن يعين أنين ُنثت ادلتغًنات. إذا غًن مقبول .

to  أصغر منtt  فيكونHo  مقبول. يعين ال يوجد فرق كبًن بٌن متغًن وادلتغًن

 .الثاين
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 البيانات . أ

 62 وباستخدام جتريبية، حتليلية دراسة ىي باحثةال أجراىا اليت البحوث

 ىذا ُب رلموعتان ىناك. الرئيسية ادلهرة كبلم ُب السكان من كعدد ادلتعلمٌن

 بلغ وقد.حتكم كفئة الثانية واجملموعة التجربة كطبقة األوىل اجملموعة ىي البحث

 2017 الدراسي للعام باالصلكارايا اجلهاد مدرسة ُب اخلامس الفصل طلبة عدد

 32الضابطة اجملموعة طالبا و  30التجريبية  اجملموعةيتكّون من   طالبا 62 بعدد

 طالبا. 

 فهي تنقسمتمع البحث رلالباحث ُب  ها يستخدميتال البياناتوأّما 

 الطبلب  إىل الفرقٌن، كالتايل:

 4.1القائمة 

 من فصل الخامس  طالبعدد ال

 العدد تالميذ تتلميذا الفصل

-5 ب  15 15 62 

 

94 
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التجريبية اجملموعة  

-5 أ  

الضابطةاجملموعة   

19 13 

 

 – 5أ و  – 5لبات ُب فرقتٌن ادول السابق فيعلم عدد الطبلب والطاجلُب 

ب. ٍب ُب ىذا البحث يريد الباحث أن ػلصل إىل البيانات لرتقية نتائج تعّلم 

أو ال يستخدمها.  اللعب كرة الساخنة باستخدام مهارة الكبلم الطبلب ُب تعليم

ولذالك, لوصول إىل نتائج البحث اجليدة، مجع الباحث بعض األخبار احملتاجة 

؛ و وجد  بالنكاراياادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد بالنكارايامن مدرس اللغة العربية ُب 

 الباحث أحوال ادلدرس و الطبلب َب تلك ادلدرسة كما يلي:

 لديو عليا دراسات معلم ىو اخلامس فصلال ُب العربية اللغة يدرس الذي ادلعلم .1

 .التحاقو ُب ادلعهد من خلفية

 تدرس مل الذي ادلعلم ىو اخلامس الفصل ُب العربية اللغة يدرس الذي ادلعلم  .2

 .الساخنة الكرة لعبة باستخدام العربية باللغة الكبلم مهارات

 باستخدام العربية باللغة كبلمال مبهارات اخلامس الفصل طلبة مجيع يلتحق مل  .3

 .الساخنة الكرة لعبة
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ادلدرسة أن ادلدرس ُب الفصل اخلامس ُب  ةاخلرب فوجد الباحث ذاومن ى 

مل يدّرس ادلفردات اللغة العربية باستخدام  بالنكارايااإلبتدائية اجلهاد بالنكارايا

  و مجيع الطبلب مل يدّرسوا الدرسة كمثل ذالك. الساخنة الكرة لعبة

كما يلي:  بالنكاراياادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد ُب أما بيانات ادلدرسون اإلدارة   
  4.2القائمة

الجهاد بالنكارايا بيانات المدرسون في المدرسة اإلبتدائية  
تاريخ دخول 

 المدرسة 
الشهادة 
 اآلخرة

/رتبة وظيفة  
 طبقة

 اإلسم / الرقم التوظيف
 الرقم

10/07/2013 

S.1  رئيس
 IV/a ادلدرسة

 أسنٌن، س.ف.د.ا
 الرقم التوظيف:

19590705 198703 1 

004 

1 

12/01/2003 
S.1 

 مدّرس

IV /a 

س.ف.د.ا سبحان،  
 الرقم التوظيف:

19671110 198909 1 

001 

2 

06/01/2009 
S. 1 

 مدّرس

III /d 

س.ف.د.ا ،استرينتي  

 الرقم التوظيف:
19760303 199903 2 

003 

3 

01/01/2017 
S.1 

 مدّرس
III /d 

س.ف.د.ا ،نور حياة  
 الرقم التوظيف:

4 
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19770309 200003 2 

001 

01/04/2009 
S.1 

 مدّرس

III/c 

س.ف.د.ا ،عذيذة نور  
 الرقم التوظيف:

19730912 200312 2 

003 

5 

01/04/2016 
S.1 

 مدّرس

III/b 

س.ف.د.ا ،سرتنيم  

 الرقم التوظيف:
19811227 200710 2 

005 

 

6 

01/12/2015 
S.1 

 مدّرس

III/a 

 تيتيك فرىاتٌن،
 س.ف.د.ا

 الرقم التوظيف:
19781104 200701 2 

013 

 

7 

20/07/2004 
S.1 مدّرس 

س.ف.د.ا نور حدية، -  
8 

11/01/2012 S1 

 مدّرس
II/d 

س.ف.د.ا ،البصري حسن  
 الرقم التوظيف:

19780625 200501 1 

005 

9 

07/01/2016 S1 
 مدّرس

II/c 
 ، كالسوم ميساىارا

 س.ف.د.ا

10 

20/07/2007 S1 مدّرس 
س.ف.د.ا ،حرينيت -  

11 

20/06/2009 S1 مدّرس 
س.ف.د.ا ،رػلنة -  

12 

07/01/2011 S2 
 ،بكيت يونيا أنيسا - مدّرس

 م.ف.د 
13 

01/11/2012 
S.1 مدّرس 

س.ف.د.ا ،سلطن دنو -  14 
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01/01/2013 
S.1 

 مدّرس
 حاجي برىاين، -

  س.ف.د.ا
15 

04/01/2015 S1 
 مدّرس

 سارتيكا،ديوي  -
  س.ف.د.ا

16 

07/01/2015 S1 
 مدّرس

نورول تريوتامي،  -
 س.ف.د.ا

17 

 

, دتكن تصويرىا  بالنكاراياادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد بالنكارايا احلالة ادلادية و الدعم َب
 كماتايل:

  4.3القائمة

بالنكاراياالمدرسة اإلبتدائية الجهاد فى    البيانات مرافق 

 معلومات
المرافق ودعم مرافق  

 الرقم الجنس العدد
% 

 تضررت
 بشدة

% 
 تضررت
 قليال

 جيد %

 .1 غرفة رئيس ادلدرسة 1 √ 90%         

 .2 غرفة ادلدرس 2 √ 90%         

 .3 الفصول 12 √ 90%         

 .4 ادلكتبة 1 √ 80%         

 .5 سلترب  إيبا -             

احلاسوب سلتربات -               6. 
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 .7 مسجد 1   80%         

الصحة غرفة 1   80%           8. 

ادلهارة غرفة -               9. 

 .10 مرحاض 4   80%         

أخرى غرف -               11. 

 
    30% 3 85%   378 

مكتب و كرسي 
 لطبلب

12. 

 
40% 1     85%   24 

مكتب و كرسي 
 دلدرس

13. 

 .14 سراي لرائس ادلدرسة 8   90%         

 .15 سراي دلدرس 12 √ 90%         

حارسسراي -               16. 

 .17 حسوب -             

دارةمكتب و كرسي إل -               18. 

 .19 لبطوب 3 √ 75%     2 50% 
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 نتائج البحث  . ب

كرة و بدون ألعاب   كرة الساخنة  بألعابمهارة الكبلم  انشطة تدريس

ادلدرسة اإلبتدائية رىا مدرس اللغة العربية بيقيم كما اجلدول الذي قرّ  الساخنة

 . أ–ٚالفصل  ُب و اخلميسيوم  ب–ٚالفصل  ُب بالنكا رايااجلهاد بالنكارايا

 اجملموعة علا رلموعتٌن إىل اخلامس الفصل ينقسم ،لبحوثا ىذه ُب

 الكرة" لعبة تدرسها رلموعة ىي التجريبية اجملموعة ،الضابطة اجملموعة و التجريبية

 اجملموعة أن حٌن الدراسية الفصول ُب العربية اللغة تعلم خبلل" الساخنة

 التعلم صلف خبلل" الساخنة الكرة" لعبة تدرسها ال رلموعة ىي الضابطة

 .العربية

 ىو ادلستخدم االختبار فإن العربية، اللغة تعلم ُب الطبلب صلاح دلعرفة

 حيث األخًن االجتماع خبلل الشفوية االختبارات إجراء يتم. الشفهي االختبار

 .ادلنظمة احملادثات وشلارسة ادلفردات 10 حفظ الطبلب من يطلب

) V-A( السيطرة ورلموعة) V-B( التجريبية اجملموعة طبلب قدرة

 االختبار وقت ُب معٌن اختبار. االختبار نتيجة من معروفة تكون أن ؽلكن

 الطبلب ىو الذي الشفهي االختبار طريق عن البعدي االختبار ويتم. البعدي

 حول منظم زلادثة وشلارسة ادلفردات 10 حلفظ الطبقة من الفصل إىل األمام إىل
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 نتيجة من قيمة وإعطاء الحظ الباحث ىو ادلعلم أن بعد أزواج، ُب احلديقة ادلواد

 .الطالب قبل من هبا القيام ًب اليت االختبار

في درس  كرة الساخانة  م الطالب الذين يستخدمون ألعابتعلنتيجة  .1

  اللغة العربية. مهارة الكالم

 يةالتعليم الساخنة ُب الكرة لعبة باستخدام الطبلب نتائج تفاصيل يلي وفيما

 :ولبيان ذلك تفصيليا ىو مهارة الكبلم،

  4.4القائمة

 ( V-B) التجريبية المجموعة البعدي طالب االختبار نتائج

 االسم الرقم
 مجموع نتيجة اإلختبار

 النتيجة
 

 االختبار الدرجة
 المفردات

 االختبار
 المحادثة

1. A  H  L 100 100 100 جيدجد 

2. A R N  100 80 90 جيدجد 

3. A N S 100 100 100 جيدجد 

4. A I 100 100 100 جيدجد 

5. A K 100 100 100 جيدجد 
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6. A  N F 100 80 90 جيدجد 

7. A N H 100 100 100 جيدجد 

8. A 100 100 100 جيدجد 

9. A S T 100 90 95 جيدجد 

10. A R M R 100 100 100 جيدجد 

11. A A A 100 100 100 جيدجد 

12. B P 100 100 100 جيدجد 

13. D A D P 100 100 100 جيدجد 

14. F F 100 80 90 جيدجد 

15. G A P 100 100 100 جيدجد 

16. H R A 100 100 100 جيدجد 

17. M S 100 90 95 جيدجد 

18. M H Y 100 100 100 جيدجد 

19. M R 100 100 100 جيدجد 

20. M R C H 100 100 100 جيدجد 

21. M W G 100 100 100 جيدجد 
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22. N F Q 100 100 100 جيدجد 

23. N F 100 100 100 جيدجد 

24. N L M 100 100 100 جيدجد 

25. N H 100 100 100 جيدجد 

26. N R 100 100 100 جيدجد 

27 R R 100 100 100 جيدجد 

28 R P F 100 80 90 جيدجد 

29 S S 100 100 100 جيدجد 

30 S A 100 100 100 جيدجد 

 2017أكتوبر  26انات: قيم االختبار  مصدر اليب 
 

ومن ادلعروف  القائمةمن نتائج اختبارات ادلفردات واختبارات زلادثة منظم ُب  

 30من  ب-٘الكرة الساخنة مجيع الطبلب أن القدرة على إتقان باستخدام لعبة 

طالب حصلت على فئة جيدة جدا. وقد بلغ عدد الطبلب الذين حصلوا على قيمة 

) طالب وطالبة، وبلغ عدد الطبلب الذين حصلوا على درجة 100إمجالية بلغت (

) طالبا 90لطبلب الذين حصلوا على ما رلموعو () طالبا وطالبة، وبلغ عدد ا95(

 .وطالبة
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في  كرة الساخانة  يستخدمون ألعابالم الطالب الذين نتيجة تعل  .2

  اللغة العربية. مهارة الكالمدرس 

 الساخنة ُب الكرة لعبة ستخدامبدون  الطبلب نتائج تفاصيل يلي وفيما

 :ولبيان ذلك تفصيليا ىو مهارة الكبلم، يةالتعليم

   4.5القائمة

 ( V-A) الضابطة المجموعة البعدي طالب االختبار نتائج

 االسم الرقم
 مجموع نتيجة اإلختبار

 النتيجة
 

 االختبار الدرجة
 المفردات

 االختبار
 المحادثة

1. AN 70 40 55 ناقص 
2. ADA 100 60 80 جيدجد 

3. BZR 70 40 55 ناقص 
4. C A 90 80 85 جيدجد 

5. DZ N 100 60 80 جيدجد 

6. D R E 70 40 55 ناقص 
7. FA Z 90 60 75 جيد 

8. FKA 100 40 70 جيد 

9. G T 80 40 60 مقبول 
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10. H R 50 40 45 ناقص 
11. I M 70 60 65 مقبول 
12. K S 100 60 80 جيدجد 

13. L V I 90 80 85 جيدجد 

14. M A A 100 60 80 جيدجد 

15. MD 80 40 60 جيد 

16. MD A 40 40 40 ناقص 
17. MFAS. 90 80 85 جيدجد 

18. MH R 100 60 80 جيدجد 

19. M I N I 90 60 75 جيد 

20. M R 100 60 80 جيدجد 

21. M Y S 70 40 55 ناقص 
22. M I 100 60 80 جيدجد 

23. N S 80 40 60 مقبول 
24. N M 90 80 85 جيدجد 

25. R S 70 40 55 ناقص 
26. R A 90 60 75 جيد 

27 S M 70 40 55 ناقص 
28 S E 40 40 40 ناقص 
29 W A 100 60 80 جيدجد 
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30 Z A 70 40 55 ناقص 
31 N S N 80 40 60 مقبول 
32 C W - - - - 

 2017 أكتوبر 30 االختبار قيم: البيانات مصدر 

ومن  القائمةمن نتائج اختبارات ادلفردات واختبارات زلادثة منظم ُب 

 ادلعروف أن

 على أ احلصول–٘ستخدام لعبة الكرة الساخنة مجيع الطبلب دون القدرة على إتقان ب

 وطالبة ناقص طبلب 10 ، مقبول طبلب 5 جيد، طبلب 4 ، جيدجد طبلب 12

 .االختبار اجريت عندما حتضر مل اليت

  االختبار نتائج .3

 التجريبية اجملموعة حصل ٍب البيانات، مجع بداية من فعلت يتال البحث من

 لعبة تستخدم تعلم رلموعة ىي) V-B( التجريبية اجملموعة .الضابطة و اجملموعةو 

 تستخدم ال اليت) V-A( الضابطة موعةاجملو ''  X''  الرمز تعطى أو" الساخنة الكرة"

 التفاصيل من مزيد على االطبلع وؽلكن''.  Y''  الرمز تعطى أو" الساخنة الكرة" لعبة

 :التايل القائمة من الطبلب صلاح حول
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 4.5القائمة

 البعدي االختبار على Y و X ادلتغًنين واضلراف متوسط حساب

 Y X y2 x2 الرقم
1. 100 55 10000 3025 

2. 90 80 8100 6400 

3. 100 55 10000 3025 

4. 100 85 10000 7225 

5. 100 80 10000 6400 

6. 90 55 8100 3025 

7. 100 75 10000 5625 

8. 100 70 10000 4900 

9. 95 60 9025 3600 

10. 100 45 10000 2025 

11. 100 65 10000 4225 

12. 100 80 10000 6400 

13. 100 85 10000 7225 
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14. 90 80 8100 6400 

15. 100 60 10000 3600 

16. 100 40 10000 1600 

17. 95 85 9025 7225 

18. 90 80 8100 6400 

19. 100 75 10000 5625 

20. 100 80 10000 6400 

21. 100 55 10000 3025 

22. 100 80 10000 6400 

23. 100 60 10000 3600 

24. 100 85 10000 7225 

25. 100 55 10000 3025 

26. 100 75 10000 5625 

27 100 55 10000 3025 

28 90 40 8100 1600 

29 100 80 10000 6400 
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30 100 55 10000 3025 

31  60  3600 

 X= 2840 
Y=  2090 x2=8065600 y2= 

4368100 
 واحملادثة ادلفردات: البيانات مصدر

موعة اجملمن  Yو   التجريبيةموعة اجملنتيحة من  Xيعرف أن  قائمةمن ىذا ال

موعة اجملو نتيجة من . واحملادثة ادلفردات من إختبار)  post test (الضابطة علا من نتيجة 

موعة الضابطة بدون اجملو نتيجة من  2840ىي  الكرة الساخنة باستخدام  التجريبية

، Yو  Xللطلبة ُب متغًن   توسطةدلعرفة ادل 2090ىي  الكرة الساخنةاستخدام 

 كالتايل: فتستخدم الصيغة 

  :  X متغًن

M1  =   
 

 

M1  = 2840 = 94,67 

     30 

 :  Y متغًن
M2  =   

 
 

M2  = 2090 = 69,67 
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            31 

   94,67ىي ةللطلبة اجملموعة التجريبي توسطةمن حساب ذلك يفهم أن ادل 

وىذا مبعىن أن قيمة ادلختلفة ُب قيام التعليم والتعلم    69,67و اجملموعة الضابطة ىي

 .25بوسيلة ألعاب اللغة و بعدمها ىي 

 التجريبيةموعة اجملُب  االضلرافيقوم الباحث بالبحث و التعيٌن عن مقياس  ٍب 

)V-B (أو X  موعة الضابطةاجملو )V-A (أو Y التالية بالصيغة : SD1/SDx = 

√   

 
 

 : X أو) V-B( التجريبيةموعة اجمل

SD1/SDx   = √  
 

 
 

             = √       
  

 

             = √       

    =  16,396646 

    =  16,39 

 : Y أو) V-A( موعة الضابطةاجمل

SD2/SDy   = √  
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         = 

       

  
 

  = 

√          
        = 

375,37 

 التجريبيةموعة اجملُب  االضلرافوىذا ىو احلساب ُب البحث عن مقياس اخلطأ ادلعدل 

)V-B (أو X  موعة الضابطةاجملو )V-A (أو Y التالية بالصيغة: = 
   

√   
 

 SEM1/SEMx 
 : X أو) V-B( التجريبيةموعة اجمل

 SEM1/SEMx=    
√   

 

  =    16,39 
      √     
          =  16,39  

         √   
          = 16,39 
      5,38 
           = 3,046 

 : Y أو) V-A( موعة الضابطةاجمل
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SEM2/SEMy      =    
√   

 

                   =375,37 
                   √     

                    = 375,37 
                       √   

                                               = 375,37 
                        5,47 
               = 68,62 

ختبار اليت ستفسر بتقدير اللوحة بادلرتبة األعلية قبل لتقرير مجلة نتيجة اإل وأما

بالصيغة   M2 و M1قوم الباحث باحلساب على طريقة مقياس األخطاء بٌن يذلك كلو 

 :ةالتالي

SE M1-M2 = √                

         =  √                

             

=√                  

         =√            

              = 68,6876 

           = 68,69 
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، فالصيغة tتقرير مجلة نتيجة  ي، وآخر اخلطوة ى M2 و M1وبعد االكتشاف بٌن 

 ما يلي: ك

 T  =      

        
 

   =            
     

 

    =   
     

 

    = 0,363 

 : ةوىو بالصيغة التالي tأو ألداء التفسًن ضلو ) df )db  وأما للبحث عن مجلة

df (db) = (N1+N2-2) 

 = (30+31-2) 

 = 61-2 

 = 59 

اجلدول  tمن  تعرف، ف59ىو  )df )db ، أن ةومن نتيجة احلساب السابق

اجلدول ُب  tأي االختبار ونتيجة  tو بعد تعرف نتيجة  .2.001=%5نتيجة األعلية 

 اجلدول من أصغر   0.363غلاد من نتيجة احلساب ىي tادلرتبة األعلية، فجملة 

"t ."ريةالفصل الفرضية فإن لذا )Ho (حتصيل ُب كبًن فرق يوجد ال أنو إىل تشًن 

  .الساخنة الكرة اللعبة واستخدام الساخنة الكرة لعبة استخدام عدم بٌن الطبلب
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 الكرة لعبةتفصيليا باستخدام  مهارة الكبلم وأما بيان نتيجة من تعليم

 ،االثنٌن بٌن كبًن فرق يوجد ال الساخنة الكرة لعبةستخدام  بدونو  الساخنة

" t" اختبار باستخدام الفرضي التحليل واختبار القياس نتيجة على احلصول ألن

) db( احلرية درجات على t اجلدول من ادلنتقاة القيمة من أصغر t سعر أن

 مقبول ألن ىناك Hoمردود و Haومعىن ذلك أن  ،2.001ٝ = 5يعنٍن 59

بٌن الذين  مهارة الكبلمفرق أو خبلف كبًن ضلو تعلم وتعليم  اليوجد

ادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد َب  .والذين يستخدموهناالكرة الساخانة اليستخدمون 

  باالصلكارايا.بالنكارايا

 البحث  . ج

ُب كل الفصل  x 3اجتماعات يعىن خبلل  البحوث إجراء بعد

 اجملموعة( ب –الفصل اخلاميسو ) موعة الضابطةاجملأ ( –اخلاميس

 لديهما ليس الدرس بداية ُب نفصبل شرحت ادلدرسة رػلانةكما)التجريبية

 الكرة ألعاب اجملموعتٌن تدرس ومل .مهارة الكبلم تعلم ُب سلتلفة قدرات

ٍب كل فرقة تشرتك أنشطة التعليم والتعلم بادلواد الدراسية والطرق  .الساخنة

؛ أن اجملموعة فقط الساخنة الكرة ألعاب ُب استخدامادلتساوية، والفرق بينمها 

, أما اجملموعة الساخنة الكرة ألعاببغًن استخدام  مهارة الكبلمدرس تالضابطة 
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. وُب آخر الساخنة الكرة ألعابباستخدام  مهارة الكبلمدرس ت التجريبية

 يتم الدرس، هناية ُبٍب  األنشطة للوصول إىل نتيجة التعلم ؼُلترب لكل فرقة.

 .رلموعة كل من التعلم نتائج تظهر اليت االختبارات الطبلب إعطاء

 مع اللعبة تبدأ الساخنة الكرة  باستخدام التعلم أنشطة خطوات

 ادلواد، مع وتكييفها الستخدامها اللعبة مضمون يفهم ادلعلم أوال،. التحضًن

 تعليمات حول أدلة ويوفر اجملموعات، أو ادلشاركٌن يقسم الوقت، وتنظيم

 .اللعبة تقييم ثالثا،. اإلجراء ذلذا وفقا اللعبة تنفيذ ثانيا،. اللعبة

 -اخلامس الفصل ىي االختبلفات بعض ىناك بالطبل تبارخلا جائنت أما

 -اخلامس الفصل ُب ، ولكن94.67 متوسط لديها التجريبية اجملموعة كما ب

 ب -اخلامس الفصل و 69.67 متوسط لديهااجملموعة الضابطة  كما أ

 الساخنة الكرة الساخنة الكرة باستخدام ألنو الدرس دلتابعة جدا متحمس

 احملادثة. واختبارات ادلفردات اختبارات القيام ُب سعداء الطبلب يشعر لذلكو 

 ُب الصعوبة من وجد اجملموعة الضابطة كما أ -اخلامس الفصل حٌن ُب

ُب  الساخنة الكرة ستخدامالي بسبب احملادثة واالختبارات ادلفردات اختبارات

 ادلادة تعليم مهارة الكبلم.
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 باللغة التحدث على القدرة أن أجريت اليت احلسابات من ذلك، ومع

 ال الساخنة الكرة اللعبة تستخدم وال الساخنة الكرة لعبة باستخدام العربية

 ادلتوسط من 25 القيم رلموعة من الرغم على االثنٌن، بٌن كبًن فرق يوجد

 احلصول ألن ،69.67 أ -اخلامس الفصلو  94.67ب -اخلامس الفصل

 t سعر أن" t" اختبار باستخدام الفرضي التحليل واختبار القياس نتيجة على

 db (59( احلرية درجات على t اجلدول من ادلنتقاة القيمة من أصغر

 مقبول ألن ىناك Hoمردود و Haومعىن ذلك أن  ،2.001ٝ = 5يعنٍن

بٌن الذين  مهارة الكبلمفرق أو خبلف كبًن ضلو تعلم وتعليم  اليوجد

ادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد َب  .والذين يستخدموهناالكرة الساخانة اليستخدمون 

 باالصلكارايا.بالنكارايا
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 الباب الخامس

 اإلختتام 

 خالصةال . أ

مع اختبار الفرضيات كما كتبو الباحث بناء علي نتائج البحث والتحليل 

 ُب األبواب السابقة، فيمكن نظر نتيجتو كالتايل:

الفصل )Xاجملموعة التجربية برمز يعىن  فاريابلز 2 يعترب البحث ىذا ُب

 Y.  برمز )أ-الفصل اخلامسالضابطة(و اجملموعة ) ب-امساخل

 ختبار وقيمة أي اإل ”t“عرف أن نتيجة توبعد انتهاء الباحث ُب ُنثو ف

“t”   أي اجلدول ُب ادلرتبة األعلية، فتعرف نتيجة“t”  احملصولة من نتيجة احلساب

ومعىن 2.001=%5نتيجة األعلية  ُب"t" اجلدول من أصغر   0.363 وىي

 الطبلب حتصيل ُبفرق كبًن  اليوجد مقبول ألن ىناك Hoمردود و Haذلك أن 

ادلدرسة َب  الساخنة الكرة اللعبة واستخدام الساخنة الكرة لعبة استخدام عدم بٌن

 باالصلكارايا.اإلبتدائية اجلهاد بالنكارايا

 

 

 



70 
 

 
 

 االقتراح . ب

 بعض االقرتاحات ما يلي: ةىذا البحث، فقدم الباحث بناء علي

ادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد  ُب ادلعلومات نظم قسم مدير على توقع .1

 اللغة تعلم ُب التحتية البنية مرافق تسهيل أكثر ادلهتمة أو باالصلكارايابالنكارايا

 .الزيادة ُب العربية اللغة تعلم تطوير يستمر ُنيث العربية

ادلدرسة اإلبتدائية اجلهاد  ُب العربية اللغة يدرسون الذين ادلعلمٌن على توقع  .2

 لتعليم اللغة لعبة إما اللغوية األلعاب سلتلف استخدام زلاولة إىل بالنكارايا

 .العربية اللغة تعلم من لغًنىا أو ادلهرة كبلم

 وشلارسة يوم، كل اجلديدة ادلفردات وحفظ بإضافة دائما الطبلب على توقع  .3

 .العربية احملادثة أنشطة ُب لتسهيل كبلمال مهارة
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