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  الرابع بالبا

  امتةالبحثخ

  بحثلنتا ئج ا.أ

الدراسة النظرية والدراسة امليدانية فنالت الباحثة اخلال صة من هذا انطالقامماسبقه يف 

لترقية مهارة الكالم " الغميضة " ستخدام لعبة االبحث حتت املوضوع فعالية 

  :املتوسطة فوجانج سيمو جومباجنكما يلى احلكمةمبدرسة

  : كما يلياملتوسطة  احلكمةستخدام لعبة الغميضة يف املدرسةاتطبيق  إن.١

  املقدمة . أ

  تسليم بقول السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

  ؟"كيف حالكم هذا اليوم"يسأل عن حال الطالب بقول  -

  يسأل عن الدرس يف اللقاء املاضي -

  خيربهم عن املوضوع -

  األنشطة الرئيسية. ب
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  املدرس عن اخلطوات يف استخدام اللعبة الغميضةيشرح  -

  كل فرقة مخسة طالب -

بعد أن حيسب القرعة واملغلوب يتقدم طالب املغلوب أمام الفصل بتغميض  -

  العينان، يسأل أحد طالب من القرقة اىل طالب املغلوب عن املعىن املفردات

  . مث حيزر وجيعل طالب املغلوب اجلملة املفيدة من املفردات -

  اإلختتام. ج

  تأكيد وختليص املدرس عن املواد -

  تقومي املدرس عن وطائف الطالب -

  يأمر املدرس الطالب ليفهموا مواد اآليت -

  خيتتم املدرس الدراسة بالسالم   -

عن )أ(يعين املستجبني جبواب.ويعرف أنّ هذا الواقع من نتائج اإلستبيانات

وقعت هذه القيمة %  6،66بلغ اىل مستجبني 30إستخدام لعبة الغميضة من

 وهى مقبول%  57- %65يف
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ختبار الذى أدها الالكالم الىت حصلتها الباحثة من اىل نتائج مهارة إبا لنظر. ٢

ستخدام لعبة استخدام لعبة الغميضة وبعد االباحثة بعد أن يتعلم التالميذ قبل 

ستخدام لعبة ال بتأسيسا على متوسط من النتائج ىف فرقة التجربةق.الغميضة 

فيعرف ).8,1(غميضة ستخدام لعبة الافرقة التجربةبعد  ويف)7,8(الغميضة 

الغميضة أعلى وأحسن من النتائج ستخدام لعبة افرقة التجربةبعد  بأن النتائج يف

 .   ستخدام لعبة الغميضة  افرقة التجربةقبل  يف

 يفttو  t0 =1٬51لذى حصل بها  tختبارابرموز  ئيى احلساب اإلحصابناءعل .3

 :يوهttأصغرمنt0،يعين65٬2%=1والتقدير .00٬2%=5التقدير

مردودةوالفرضية )Ha(فالفرضية البدلية 00، 2< 1٬51>65٬2

ستخدام لعبة الغميضة لترقية افلذالك كانت اليوجدفعالية.مقبولة)Ho(الصفرية

  .املتوسطة فوجانج سيمو جومبانج احلكمة مهارة الكالم مبدرسة
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 قتراحاتاال. ب

م الباحثة أن يدربواتالميذهم هلللمسؤولني واألساتذة ىف هذه املدرسة تقترح . 1

كثرياىف مهارةالكالم اإلقتراح ملديراملدرسة أيضا،تقترح الباحثة أن يزيداملدير 

النشاطات لتعليم اللّغة العربية باستخدام االلعاب املتنوعة ىف هذه املدرسة،إلن ذلك 

  اللغوية للطالب خاصة ىف الكالمينمي الكفاءة 

  لتالميذل. 2

غميضة ذلك يعطى ان جيتهدوااكثر يف مهارة الكالم منها مايكون باستخدام لعبة ال

  ثناء دراسة اللغة العربية احلماسة الفرحة أ

   


