
  لاألو الباب

مةمقد  

 .أ   البحث خلفية 

. العاملى تصالإلوا واحلديث القرآن لغة هي العربية اللغة أن عرفنا كما

. وحني وقت كل يف املسلمون إليها حيتاج العربية اللغة أنّ على يدل وهذا

 اربع له العربية اللغة تعليم ويف .العربية اللغة يتعلم أن مسلم على وجب ولذلك

 الوحيدة الوسيلة هي اللغة. والكتابة والقراءة والكالم اإلستماع وهي مهارات

 تقوية يف أساسي عنصر وأا األخرى بالثقافات يتصل أن الفرد ا يستطيع اليت

   1.األمم بني والتفاهم الفردية الروابط

 من اإلستماع مهارة بعد الكالم مهارة ينشر أن يستطيع احلقيقة، يف

 األوىل اللسان. القراءة ومهارة الكتابة مهارة األخريتني، ةاللغوي مهارتان

 الروابط تقوية يف املهمة العوامل هي اللغة إذن. وأفكاره املتكلم مقصود لوجود

  .األمم بني والتفاهم
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 والكبار، للصغار اللغوي النشاط ألوان أهم من الكالم أن شك وال

 أكثر يتكلمون أم أي ة،الكتاب من اكثر الكالم يستخدمون الناس كان لذلك

 لالتصال الرئيسي الشكل هو الكالم أن نعترب أن نستطيع مث ومن. يكتبون مما

 الكالم فيها اإلنسان ميارس اليت احليات جماالت تعددت ولقد. لإلنسان بالنسبة

 عن نسأل ونشتري، ونبيع األصدقاء مع نتكلم فنحن الشفوي التعبري أو

   2.الكالم بوسيلة كلها ذلك وغري واألمكنة واألزمنة األحداث

شتراك الدارسني يف عملية التعليم هي التـدريس  إلوإحدى الطرق 

د زكي عبد الرحيم الكلوب يف كتابه كما أور. باستخدام الوسائل التعليمية

إن "الوسائل التعليمية والتعلُّمية نقال عن كتاب ادجال ديـل الـذي قـال    

هتمام التالميذ كثريا وجتعل ما يتعلمونه باقي األثـر و  إالوسائل التعليمية تثري 

تنمي يف التالميذ استمرارا يف الفكر كما هواحلال عند اسـتخدام الصـور   

كما زكي أزهار أرشد نقال عن عمـر  . 3"يات والرحالتاملتحركة والتمثل

ستخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تسـتطيع أن تنمـي   إ إن"مهالك 

النفسية عند الطالب و كذلك تساعد  الدافعية والرغبة والدوافع من اجلوانب
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وكمـا  . 4"املدرس على إجياد فعالية وتوضيح املعلومات وجناح عملية التعليم

إن الوسائل التعليمية تستطيع أن تدفع الطـالب  "قال اسنوير وزكي الدين 

   5"على تكوين املفهوم األساسي وتوضح شيئا صحيصا للتعلم وتساعد

 الدارسني من كثريا تساعد اليت الوسائل أفضل من اللغوية واأللعاب

. وجفافها وسالدر رتابه من والتخفيف ومساندا، اجلهود تلك مواصلة على

 مقدار هنا يهم والذي. التدريب يف واسعا جماال األلعاب من كثري توفر

 يف اجلديدة لغتهم قيمة اختبار إىل متطلعني الدارسون يكون حيث التدريب

 يف آلية بطريقة هلا استعماهلم عند ذلك يلمسون ال بينما حية، واقعية مواقف

 ويولد الدارسني، عزائم نم ويثين السام على يبعث. عادي تقليدي تدريب

 مستوى اىل الوصول قبل انسحاب إىل فيضطرهم مثرته بضالة شعورا لديهم

 للغة املعىن اكساب ضرورة اىل احلاجة نشأت هنا ومن. الدراسة من معقول

  .املتعلمة

 نافعة فيها اللغة تكون نصوص انشاء على املعلم األلعاب تساعد

 هلم يتم ولكي. واإلسهام املشاركة يف ةالرغب الدارسني لدى تولد معىن، وذات
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 يتكلموا أن أيضا بد وال األخرون، أويكتبه يقوله ما يفهموا أن البد ذلك

 ا يسمعوا اليت اللغة معىن فإن وهكذا. نظرهم وجهات عن يعرب لكي ويكتبوا

 وأيسر خربة وأعمق حيوية أوفر ستكون ويكتبوا، ويتكلموا ويقرأا

 6 .تذكراً

انطالقا من خالل هذا البيان يتضح لنا أن إحدى الطرق املناسبة لتنمية 

ة العربية هي طريقة استخدام اللعبة مهارة الكالم و دافعية الطالب يف تعلم اللغ

 يف التعليمية الوسيلة أو التسهيل تستعمل أن ثةالباح أرادت ولذلك. اللغوية

  .اللعبة اللغوية وهي الكالم مهارة لتنمية البحث هذا

 احلكمـة  املتوسـطة  املدرسة يف الباحثة فاختارت البحث مكان واما

 الكالم اليستطعون هم الكلية هذه يف الطالب وكان .جومبانج سيمو فوجانج

. العربيـة  باللغة املعلم كالم من يفهمون ال وهم. وصحيحا جيدا العربية اللغة

 فعاليـة " املوضـوع  حتت البحث تقدمي الباحثة تريد السابقة األمور تلك ومن

 حلكمـة ا املتوسطة درسةمب الكالم مهارة لترقية " الغميضة "لعبة  ستخدامإ

 ". جومبانج سيمو فوجانج
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  البحث قضايا .ب

 الباحثة فتقدم الفهم، حثالب ولتيسري السابقة البحث خلفية اىل استنادا

   :وهي اجابتها، تطلب اليت املسائل

 مبدرسة الكالم مهارة لترقية " الغميضة "لعبة  ستخدامإ تطبيق كيف -١

 ؟جومبانج سيمو فوجانج احلكمة املتوسطة

 سيمو فوجانج" احلكمة" املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة كانت كيف -٢

 ؟جومبانج

 مبدرسة الكالم مهارة لترقية"  الغميضة " عبةل ستخدامإ فعالية كيف -٣

 ؟جومبانج سيمو فوجانج احلكمة املتوسطة

  البحث أغراض. ج

  :يلي فكما البحث هذا يف تقصد اليت األغراض أما    

 املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة لترقية " الغميضة "لعبة  ستخدامإ تطبيق ملعرفة .1

 .جومبانج سيمو فوجانج احلكمة



 .جومبانج سيمو فوجانج احلكمة املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة فةملعر .2

 املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة لترقية " الغميضة "لعبة  ستخدامإ فعالية ملعرفة .3

  .جومبانج سيمو فوجانج احلكمة

  البحث منافع. د

  : يلي فكما البحث هذا من املستفادة األمور أما    

 ومتعمقها عامة والقارئ خاصة لباحثةل نافعاً البحث هذا ليكون -١

 العربية اللغة جمال يف خاصة واملعارف العلوم حزانة زيادة -٢

 اجلديدة التعليمية الوسيلة من واملعلومات واملعارف بالثقافة الطالب تزيد -٢

  .الكالم مهارة لترقية

  املصطلحات بعض توضيح. ه

 الصعبة ملوضوعا معان من املصطلحات بعض توضح أن الباحثة أرادت

  :الفهم اختالف عن حترازاًإ



 على فهي البحث هذا يف فعالية إما 7.املبالغة صيغة فعال كلمة من:   فعالية  -١

  الغرض إىل لتحصيل طبقات

 ىنمع  استخداماً -يستخدم– استخدم كلمة من مصدر:  ستخدامإ -٢

 8.استعمال

 اللغوية اللعبة لتعليم ريقةط من احدى 9 فيهاالعينان تغمض لعبة: الغميضة -٣

 على وتشتمل املسابقة، مكتبة يف التالميذ ويسابق نشاط طالب الرتفاع

 10.  املفردات ولتكثري مهارة ولتدريب صغرية فرقة

 فهي البحث هذا إمايف 11.وصعده رفعه أي يرقي -رقي من مصدر: ترقية -٤

 به رجي الذي التدريس املقصود على لنيل التعليم عملية يف الشديدة احملاولة

 .  سواه أو املعلم

 باللغة التكلم هذا واملراد والكالم التكلم لذكاءيفوا االهلية:  كالمال مهارة -٥

   12.العربية
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  سابقة البحث. و

  : وهي السابقة البحث الباحثة وجدت

 لترقية العربية اللغة إماطة فعالية يف حبثت قد ، 2007اللطيفة، عني -١

 سفوه كاجننج املتوسطة باملدرسة اللغة شعبة يف الطالب الكالم مهارة

 اللعب هو البحث هذا يف العربية اللغة تعليم يف اإلماطة. جرسيك سيدايو

 اإلماطة الباحثة وتعبري. واجلملة الكليمة فيها املكتوبة البطاقة باستعمال

 جرسيك سيدايو سفوه جكاجنن املتوسطة باملدرسة العربية اللغة تعليم يف

 %. 2 ،74 القيمة على الدرجة وهذه املقبول، نوع من

 حتت التعليم طرق تطبيق تأثري يف حبثت قد ، 2010 حمميدايت، إيرما -٢

 اللغة الكالم مهارة لترقية  )TGT( اموعة اللعب مسابقة النوع

 وأما. جوسيدوار وارو راجا تامباك العلوم دار اإلبتدائية باملدرسة العربية

 وجود هنا العربية، اللغة تعليم يف نفدت قد الطريقة هذه أن:  حبثها نتائج

 اموعة اللعب مسابقة طريقة تطبيق بني القوة بشدة وتأثري العالقة

)TGT(  العلوم دار اإلبتدائية باملدرسة العربية اللغة الكالم مهارة لترقية 
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 ،8 هي معدهلا قيمة من هاتعرف جدا، جيد سيدوارجو وارو راجا تامباك

 .جدا جيد مبعىن القيمة وهذه 59

 لعب استخدام يف البحث الباحثة جتد مل السابقة الدراسة هذه ومن

 .  الكالم مهارة ةلترقي غميضةال

  البحث فروض.  ز

. اموعة بالبيانات ومقرة البحث مسئلة على مقيد اجابة هي البحث فروض   

 )Ha( البدلية الفرضية وهي نوعان البحث الفرضية نإ اريكونطا سوهارسيمي قال

 يف صواا حتقّق اليت البحث فروض الباحثة تقدم Ho.(13( الصفرية والفرضية 

  :التايل البحث

 )Ha( ليةالبد الفرضية -١

 مستقل وغري) variabel x( مستقل متغير بني العالقة فيها انّ الفرضية دلّت

)variabel y .(فعالية بني البحث وجود هي البحث هلذا البدلية والفرضية 
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 احلكمة املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة لترقية " الغميضة "لعبة  إستخدام

    .جومبانج سيمو فوجانج

 )Ho( يةالصفر الفرضية -٢

 وغري) variabel x( مستقل متغير بني العالقة فيها ليست أنّ الفرضية دلّت

 فعالية عدم هي البحث هلذا الصفرية والفرضية). variabel y( مستقل

 احلكمة املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة لترقية " الغميضة"لعبة  ستخدامإ

     .جومبانج سيمو فوجانج

  البحث طريقة .ز

  لبحثا نوع  -١

  :قسمني اىل ينقسم البحث طريقة بأن عرفنا كما    

 )Metode Kualitatif( الكيفية الطريقة  . أ

 اجراءات وجداا يف ليس اليت البحث طريقة هي  الكيفية الطريقة

  .  عددية وارقام حساب تكوين او األحصاء



  )Metode Kuantitatif( الكمية الطريقة  . ب

 البيان اجياد يف الرقمية البيانات باستعمال عرفةامل نيل يف العملية طريقة وهي

  .املنشود الشيئ عن

 فأما". الكمية الطريقة"  هي الباحثة استخدامها اليت البحث طريقة وأما

 ). Uji Coba( جترييب حبث فهو البحث هذا جنس

 البحث جمتمع-٢

 هذا يف واتمع. البحث يف واألشخاص األفراد مجيع هو البحث جمتمع

 فوجانج احلكمة املتوسطة مبدرسة الثاين فصل الطالب مجيع من يتكون حثالب

 .جومبانج سيمو

  البحث عينة-٣

. منه نائبا يتكون الذي البحث جمتمع من بعض هي البحث عينة

 فوجانج احلكمة املتوسطة املدرسة يف يتعلمون الذين ميذ التال عدد نظرإيلو

 Sampling Randomالعشواعية العينة بطريقة .سيموجومبانج

 تدريس يف رغبتهم ألن الثاين، الفصل الطالب من العينة الباحثة وأخذت



 عدد وكان العربية، اللغة تدريس يف بصعبة ويشعرون قليلة العربية اللغة

 طالب الباحثة فأخذت العينة ختتار الباحثة أن البا،ط30 الثاين فصل الطالب

    .الباحثة ملراد ومناسبة الثاين فصل

  البيانات منبع-٤

 يؤسس. البيانات منه وجدت الذي فاعل أو مكان هو البيانات منبع

 من البحث جمتمع على يشتمل البحث هذا يف البيانات فمنبع البحث نوع اىل

" احلكمة" املتوسطة املدرسة يف كانوا الذين وهم. أفعاهلم من أم أقواهلم

     .جومبانج سيمو فوجانج

  البيانات مجع طريقة-٥

 ولنيل. اخلالصة مصدر الباحثة تستخدم أواملعلومات احلقائق هي بياناتال

  :وهي البحث ذا موافقة كثرية طرائقها الباحثة استعملت البيانات

  

  

 



 )Observasi( املالحظة طريقة  . أ

 املتعلقة مبشاهدةاحلوادث والتدوين باملراقبة البيانات مجع طريقة وهي

 عن مباشرة غري أو مباشرة الباحثة تالحظ الطريقة ذه 14.باالبحث

 مبدرسة الكالم مهارة لترقية " الغميضة "لعبة  ستخدامإ فعالية العالقة

     .جومبانج سيمو فوجانج احلكمة املتوسطة

 )Interview( املقابلة طريقة   . ب

 شفوياومتوجهاتعين واجلواب السؤل عملية بطريقة البيانات مجع ةطريق هي

 هذه الباحثة استعملت 15.ايب من واالجوبة الساىل من االسىلة جأت

  “الغميضة” لعبة ستخدامإ تطبيق عن البيانات على للحصول الطريقة

    .جومبانج سيمو فوجانج احلكمة املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة لترقية

 )Dokumentasi( الوثائق طريقة   . ت
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 الكتب من بالعوامل يتعلق وما واملواد الوثائق حبث هي الوثائق طريقة

 والدفاتري جللسةا وتسجيالت املنقوشة والكتابات االت و واجلرائد

 الطريقة هذه الباحثة استعملت 16.وغريها األعمال وجدوال اإلدارية

 ومجلة وتارخيها املدرسة احوال عن واملعلومات البيانات اىل للوصول

      .املدرسة هذه يف والطالب علمنيامل

 )Angket( اإلستبيانات طريقة   . ث

 تقايل ال الباحثة كانت الطريقة وذه كتابية، مقابلة الطريقة هذه تعترب

 الوسيلة هلا تكفي ولكن احلقائق جلمع مباشرة العينة أو البحث جمتمع

  .اجابتها بد ال اليت املكتوبة األسئلة

 )Tes( اراإلختب طريقة   . ج

 قال. درجة إلظهار األشخاص أو الشخص ال القدمة األسئلة من مجلة هي

 واستخدمت. الطالب درس نتائج ملعرفة معقود اختبار إن"  سوهارسيمي

  لعبة ستخدامإ تطبيق عن املعلومات اىل للوصول الطريقة  هذه الباحثة
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1997), hal. 206 . 



 سيمو انجفوج احلكمة املتوسطة مبدرسة الكالم مهارة لترقية “الغميضة”

  .جومبانج

  البيانات حتليل طريقة-٦

 اىل احلقائق ويرتب منظمة ليشكل العملية يف البيانات بتحليل املراد

 عن يرمز أن وميكن املوضوع اىل يصل حىت الطبقة أو التصميم أو التصميم

 الباحثة واستخدمت البيانات او احلقائق يف حتمينية نظرية يعرب أي الفرضية

  17: يلي فكما املأوية النسبة

 )Prosentase( املأوية رمز  . أ

  F( x 100%( األجوابة تكرار= (P) املأوية النسبة

  (N) املستجيبني عدد       

  : البيان

P :املأوية نسبة  

                                                           
:المراجع نفس.  17  

 Suharsimi Arikunto. 93 
 



  : F األجوابة تكرار 

:N بنياملستجي عدد عدد 

 االفتراض وحتقيق اموعة لبياناتا حتليل يف التعيني و التفسري وأما  

 : يلي فيما أريكونطا سوهارسيمي قدمة الذي املقدار الباحثة فيستعمل العلمي،

  جيـدا% = 100 -% 76

  مقبـوال% = 75 -% 56

  ناقصـا% = 55 -% 40

 قبيحـا% = 39 -% 10

  ) "Tes "t( االختباررمز   . ب

  :  هذ الرمز لنيل املعرفة كما يلي ةستخدام الباحثإ

 مهارة الكالم قبل التجربة اللعبة اختالف احوال الفرفتني يف -١

رية أو كبإنّ عينة هذا البحث العلمي تعد العينة ال وبعد التجربة

إرتباط بني  فيه ويف هذا البحث.أوأكثر ثالثني منواءس



، ألنّ هذا البحث العلمي يستعمل فرقتني )y(واملتغري )x(املتغري

إذا النتيجة اليت " إرتباط بني املتغريين هناك"يقال . أو مصدرين

   18.حنصل عليها من املصدر الثابت أو سواء

ني والإرتباطا كبتني الللعين) ”Tes t“(وأما رمز املقارنة 

 :فيستعمل رمزفيما يلى ،بينهما

21 MM

21
0

SE

MM
t




  

  :  البيان

X:ملتغري ا من النتيجة X  

Y:ملتغري ا من النتيجة  Y  

X:املتغري من النتيجة إحنراف X 

X = X – Mx  

Y :املتغري من النتيجة إحنرافY 

y = y - My  
                                                           

  :  من يترجم . 18
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 297 



  البحث خطّة. ط

 فصول باب كل ويف أبواب أربعة إىل العلمي البحث هذا الباحثة قسمت

  :يلي فيما وخطته متعمقا الباب هذا يف الباحثة كتبه ما فيها تشرح

عن خلفية البحث وقضايا  ةاشتمل هذا الباب يبحث الباحث :  الباب األول

ـ  البحث ومنافع البحث  غراضبحث وأال  ضوتوضـيح بع

 وطريقة البحث البحث السابقة وفروض البحث املصطلحات

  .وخطة البحث

قسـمت  اشتمل هذا الباب على ما يتعلق بالدراسة النظرية و:   الباب الثاىن

  : الباحثة هذا الباب إىل ثالثة فصول

األلعاب اللغوية وأنـواع   تعريفالفصل األول حيتوى على     

ومعـاير اختيـار    األلعاب اللغويـة  وفوائداأللعاب اللغوية 

  .األلعاب اللغوية 

فيهـا  “ الغميضة”والفصل الثاين حيتوى على ما تتعلق بلعبة   

يف “  الغميضـة ”و فوائد لعبـة  “ الغميضة”تعريف لعبة 



تدريس باسـتخدام لعبـة    اخلطواتتدريس اللغة العربية و

  .“الغميضة”

حيتوى على مهارة الكالم فيها تعريف مهـارة   الفصل الثالث  

  .الم وأهداف مهارة الكالم وأمهية مهارة الكالمالك

 ة  اىلامليدانية وفصل الباحث الدراسةاشتمل هذا الباب على   :  الباب الثالث

  :فصلني منها

الفصل األول حملة عن مدرسة املتوسطة احلكمـة فوجـانج       

مواقـع   تاريخ تأسيسـها  سيمو جومبانج ومنها يبحث عن

 املدرسـة  اغراضأووالبصريةحوال اتمع والنظرة أاجلغريف،

حـوال  أولني،عتامل الحـو أحوال املدرسني واملـوظفني و أو

  .فيه ألدواةاالوسائل و

  : الفصل الثاين حبث عرض البيانات وحتليلها يشتمل على    

درسة املتوسطة احلكمة مب “الغميضة”ستخدام لعبة إتطبيق   . أ

 . فوجانج سيمو جومبانج



العربية للطالب فصـل الثـاين   ترقية مهارة الكالم اللغة   . ب

بعـد  .مبدرسة املتوسطة احلكمة فوجانج سيمو جومبـانج 

 .“الغميضة”ستخدام لعبة إتطبيق 

ترقية مهارة الكالم اللغة ل “الغميضة”ستخدام لعبة إفعالية   . ت

العربية للطالب فصل الثاين مبدرسة املتوسـطة احلكمـة   

 .فوجانج سيمو جومبانج

هذا الباب األختتام وتتناول فيه خالصـة البحـث   اشتمل :   الباب الرابع

  .واإلقتراحات


