
1 
 

  الباب األول 

 مقدمة

 أ.خلفية البحث

اللغة هي أداة هامة من أدوات التعلم والتعليم وعليها يعول يف تعليم التالميذ 

ظائف معينة  تتّم والّلغة هلا و  1املواد التعليمية املختلفة يف مراحل الدراسة مجيعها.

االندامج ساس احتياجات الشخص ألداة التواصل وللّتنظيم مع أاستخدامها على 

 االجتماعي يف البيئة أو املوقف والّسيطرة االجتماعية.

ّمث اللغة العربية هي لغة القرآن وتصبح واحدة من االتصاالت الدولية. ولذلك 

  2.للمسلمني خاصة تعليم اللغة العربية تكون حاجة الشخص

وجد بعض املشكالت اليت وجب على األساتيذ أن يهتم أوامر تعليم اللغة 

العربية. ومنها اإلبداع ووسائل التعليم الكافية ويستعمل أساتيذ املداخل والطّرائق  

كمثل املدخل الّسمعية الشفوية واملدخل العلمية و   .اإلسرتاتيجية املتصلة بتعليم الّلغة

 غريها.

 7) ص 1991والتوزيع، إربد : دار األمل للنشر  -عماد توفيق السعدي، أساليب تدريس اللة العربية، (منر موسى 1
 يرتجم من : 2

Imamuddin Sukamto dan Ahmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta : Nurma Media Idea, 
2004), hal. 5 
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ظهور املواّد عن تعليم الّلغة ال تأيت من حني فراغ. ولكّن من جهة احلوادث 

التعّلم من حيث أساتيذ اللغوي. واحلّل بفشل عملية تعليم اللغة على املتعّلقة بفشل 

أساتيذ اللغة العربية التدريس الدقيقي على طرق التعليم املناسبة بأصول اللغة الذي 

 3عّلمه األساتيذ طالبة وعلى األساتيذ أن يفهموا صفة الطّالب واملواد.

ب يف استعمال الّلغة العربية ومن أهداف تعليم اللغة العربية أن يستطيع الّطال

يساوي هبذا الّرجاء. فإن لناحية العملية. ولكّن الواقع الإّما بلسان أو كتاب يف ا

الّطالب قد أصابتهم اململة و الّسائمة ىف الّتعليم. وصارت رغبتهم ىف عملية الّتعليم 

العربية قد  ناقصة وهم يشعرون أن اللغة العربية هي أصعب الّلغة، إذ يتكّلمون بالّلغة

أصاهبم كثري من األخطاء، و خاصة ىف مهارة الكالم ألنه ليس هلم رغبة ىف جتريب 

       4 ذلك.

وقد كان تعليم اللغة العربية مبدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة 

املعّلم الكتب املدرسية استعمال نشيطة تعليم الّلغة العربية مل جتري حسناً.  ،ملوجنان

علم املعّلمون الّطالب بنغم واحٍد حّىت جيعل الطالب سائمني ألّ�م اليكونوا ، أكثر

 يرتجم من : 3
Fathul Mujib dab Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Jogjakarta:DIVA Press,2011), hal.27-28 

 يرتجم من :  4
, ( Bandung, Humaniora, 2009 ) hal. 77Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Ahmad Izzan 
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متوّرطون كامالً. عرضة على ذلك، كان املعّلم يف إلقاء الّدراسه مل يقدر لبس الّلوازم 

 . التمهيدية كمثل وسائل اإلعالم و وسائل األلعاب واألخرى

إلسالمية وإمامن املدرسة إما من املدرسة اواخللفية بعض الطالب متنوعة، 

العامية. وطريقة التعليم لتلك اللغة العربية يف هذه املدرسة ليست كلها مناسبة 

بالطالب، إما أن يكون الطالب يستطعون أن يفهموا لدراسة وأحيانا أن جيعل 

 الطالب مالال يف الفصل حىت ال يصلون حتقيق أهداف التعليم فيها.

ومن املظاهر املوجودة، أرادت الباحثة أن تبحث هذه املسألة حتت املوضوع 

"فعالية استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم تالميذ الفصل 

 ".          اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة الّسابع باملدرسة 

 ب. قضايا البحث 

 حث قّدمت الباحثة القضايا كما يلي:بالنسبة إىل خلفية الب  

باملدرسة املتوّسطة كيف كفاءة مهارة كالم اللغة العربية للتالميذ الفصل الّسابع  .1

اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز 

 الكلمة ؟
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استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم تالميذ كيف  .2

 الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان ؟

الفصل الّسابع باملدرسة  كيف فعالية مهارة كالم اللغة العربية للّتالميذ .3

املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان بعد استخدام وسائل إعالم 

 ألعاب قفز الكلمة ؟ 

 ج.  أهداف البحث 

باملدرسة مهارة كالم اللغة العربية للّتالميذ الفصل الّسابع  . ملعرفة كفاءة 1

املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب 

 "قفز الكلمة".

. لبيان استخدام وسائل إعالم ألعاب "قفز الكلمة" لرتقية مهارة كالم تالميذ 2

 ة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان.الفصل الّسابع باملدرس

باملدرسة املتوّسطة هارة كالم اللغة العربية للّتالميذ الفصل الّسابع . ملعرفة فعالية م3

اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب "قفز 

 الكلمة".
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 د. منافع البحث

 يف هذا البحث منافع كما يلي:

  ىف كلية   )S.Pd.I(  : الستفاء بعض الّشروط للحصول على الّشهادةللباحثة  .1

الرتبية من قسم تعليم الّلغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان أمبيل 

 .بشعبة تدريس الّلغة العربيةسورابايا، 

و أمهّية وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة :  ليعرفهم عن  للمدرسة و األساتيذ .2

 تكوينها وكذلك ليكون مادة مقارنة إلصالح منهاج البيئة يف املستقبل. 

 : زيادة خلزانة العلوم واملعارف خصوصا يف منجال اللغة العربية. للمجتمع .3

 مجال البحث وحدودههـ . 

جمال البحث هو إطار البحث الذي يبحث حىت البحث و يضّيق القضايا يف 

 لبحث كما يلي:جمال وحدوده هذا ا 5البحث.

 املشكلة يف هذه الّدراسة هو من  قدرة مهارة الكالم الّتالميذ. .1

 .املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجناننفذت الباحثة التجربة باملدرسة  .2

 يرتجم من : 5 
http://eprints.undip.ac.id/21248/1/879-ki-fp-05.pdf, diunduh pada  21 Mei  2013, jam: 03:30 WIB 
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 )Purposive Sample(استخدمت الباحثة يف عينة البحث طريقة العينة الغرضية  .3

املتوّسطة ببعض شروط  مث إختارت الباحثة التالميذ الفصل الّسابع باملدرسة 

 .اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان

من الّسنة الّدراسية   B-ونفذت الباحثة التجربة يف الفصل الّسابع .4

2014\2013. 

وصحة الكالم   البحث احملدود على قدرة مهارة كالم تالميذ من ناحية الفصاحة .5

 د على خمارج احلروف.  والّشد

 و. توضيح بعض المصطلحات

خوفا من الوقوع يف األخطاء والغلطات يف فهم املوضوع رأت الباحثة  

 التعريف من املصطلحات يف موضوع البحث :

 . كما قل اهللا تعاىل "فّعال 6: هي من كلمة فّعال أي صيغة املبالغة فعالية  •

أما فعالية هي مصدر صناعي اسم تلحق ياء النسبة تليها  7ملايريد"  

تاء التأنيث للداللة على طبقات املصدر. أما فعالية يف هذ البحث  

 8كل طبقات لتحصيل الغرض.

 20( دمشق : در احلكمة )  ص   ملخص قواعد اللغة العربيةفؤد نعمة,  6
 13القرأن الكرمي، سورة الربوج اية  7
 5، ص  املعجم الوسيطالدكتور ابراهيم ،  8
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مصدرمن (استخدم_يستخدم_استخدما) من افعال الثالثي املزيد  استخدام    : •

مبعىن اختذه  .9على   وزن "استفعل"بزيادة مهزةالوصل والسني والتاء

 .10خادم

 11وسائل اإلعالم : اعطع املتثر للطالب يف تكويين عملية التعليم. •

 12: العمل لنيل املهارت بالطريقة املفرحة.      األلعاب  •

 قفز الكلمة    :  تدريب الّطالب للقراءة على حسب النظر بوثب املستدر يف  •

اليت كتب املفردات باللغة العربية والقرائتها بسرعة فاعقة.  البالط    

 13مثّ من  ذلك القفز جعل التشكيل اجلملة.   

 واملراد ترقية يف عملية 14مصدر من رقى يرقى ترقية مبعىن تنمية  :  ترقية  •

 .التدريس     

 : هي إحدى املهارات من أهداف تدريس اللغة العربية لقدرة  مهارة الكالم• 

   . 15الفصحى ناجحا حتدثا واستماعا استعماهلا      
 31(سربايا :مكتبة ومطبعة ) ص  اال مثلة التصريفحممد معصوم ابن على،   9

         171) ص  1987(بريوت :  داراملشرف  املنجد يف اللغة اال عالملويس معلوف, 10 

 يرتجم من : 11
Wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2011) hal 204 

 :  يرتجم من 12
Fathul Mujib dan Nailut Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, 
(Jogjakarta:DIVA Press,2011), hal.19 

 hal.123. نفس املراجع 13
 يرتجم من :  14

 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, ( Surabaya : Pustaka Progresif, cet. 14, 
1997 ), hal. 525 
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 ابقةس راسةز. د

 : مصباح السرور  اإلسم

  02207023D:   رقم القيد

 : قسم تعليم اللغة العربية  كلية الرتبية

 2011:  السنة

لطالب الفصل الّسابع : فعالية استخدام األلعاب اللغوية لرتقية مهارة الكالم  املوضوع

 املتوسطة اإلسالمية األهلية جومبانج. باملدرسة احلكمة

يعين ملعرفة عن   مصباح السروراألهداف يف هذا البحث العلمي اليت استخدم 

كيفية لعبة اللعب اللغة وكيف كفائة مهارة الكالم عند الطالب وهل وجد ترقية مهارة 

 الكالم قبل االستخدام وبعد استخدام.

وسائل اللعبة الغميضة واستخدم  والوسائل اليت استعملت  الباحث يف حبثها

والفرضية الصفرية مقبولة طريقة الكمية. ونتيجة األخري من حبثها أن الفرضية البدلية 

   6,78<   2,65أي مردودة 

 33)، ص :  1991، ( بريوت : دارالنفائس ، خصائص العربية وطرائق تدريسها نايف حممود معروف ،   15
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والّسابقتها يف هذا البحث العلمي يعين يف ترقية مهارة الكالم ويف هذا البحث 

، وأما طريقة اليت استعمل الكلمةالعلمي استعمل الباحث وسائل اللعبة بل اللعبة قفز 

 و  )purposive samplingوأخ ( يف هذ البحث العلمي هي طريقة كمية، الباحث

باستخدام طريقة مجع البيانات (املالحظة  الباحث يف هذا البحث العينة القصدية

واملقابلة واالستبيانات والوثائق واالختبار) وتستخدم هذ البحث العلمي طريقة 

مبعىن  )9,237<  2,021(وحصل على النتيجة   يف حتليل البيانات.االحصائية 

وهو وجود الفرق يف ترقية مقبولة.  )Ha(مردودة و الفرضية البدلية  (Ho) ـــةفريالفرضية الص

 مهارة الكالم بني قبل وبعد استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة.

 دوي نور أندياين:    اإلسم

  02205070D:   رقم القيد

 : قسم تعليم اللغة العربية  كلية الرتبية

 2012:   السنة

األهداف يف هذا البحث العلمي اليت استخدمت دوي نور أندياين يعين ملعرفة 

عن كيفية لعبة الغميضة وكيف كفائة مهارة الكالم عند الطالب وهل وجد ترقية مهارة 

 الكالم قبل االستخدام وبعد استخدام.
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ل اللعبة الغميضة واستخدمت استعملت  الباحثة يف حبثها وسائوالوسائل اليت 

طريقة الكمية. ونتيجة األخري من حبثها أن الفرضية البدلية مردودة والفرضية الصفرية 

  00,2<   51,1>  65,2أي  مقبولة

والّسابقتها يف هذا البحث العلمي يعين يف ترقية مهارة الكالم ويف هذا البحث 

، وأما طريقة اليت استعمل قفز الكلمةبل اللعبة اللعبة  وسائل باحثالعلمي استعمل ال

باستخدام طريقة مجع البيانات الباحثة يف هذ البحث العلمي هي طريقة كمية، 

وتستخدم هذ البحث العلمي طريقة  (املالحظة واملقابلة واالستبيانات والوثائق واالختبار)

مبعىن  )9,237<  2,021(وحصل على النتيجة   االحصائية يف حتليل البيانات.

وهو وجود الفرق يف ترقية مقبولة.  )Ha(مردودة و الفرضية البدلية  (Ho) ـــةفريالفرضية الص

 مهارة الكالم بني قبل وبعد استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة.

 حممد مصلح الفالح:   اإلسم

  02206074D:   رقم القيد

 قسم تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية

 2011:  السنة
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األهداف يف هذا البحث العلمي اليت استخدم حممد مصلح الفالح يعين ملعرفة 

عن كيفية لعبة احلكاية وكيف كفائة مهارة الكالم عند الطالب وهل وجد ترقية مهارة 

 الكالم قبل االستخدام وبعد استخدام.

والوسائل اليت استعمل  الباحث يف حبثه وسائل اللعبة احلكاية واستخدم طريقة 

أي مردودة والفرضية الصفرية  مقبولةالكمية. ونتيجة األخري من حبثها أن الفرضية البدلية 

. واستعمل الباحث عينة البحث يف حبثه فصلني يعين فصل  3,917<   2,660

ذ البحث العلمي يعين استعملت الباحثة فصال التجربية وفصل ضبطية وأما إختالف هب

 واحدا اليت تكون عينة البحث.

والّسابقتها يف هذا البحث العلمي يعين يف ترقية مهارة الكالم ويف هذا البحث 

العلمي استعمل الباحث وسائل اللعبة بل اللعبة قفز الكلمة، وأما طريقة اليت استعمل 

كمية، باستخدام طريقة مجع البيانات   الباحثة يف هذ البحث العلمي هي طريقة

(املالحظة واملقابلة واالستبيانات والوثائق واالختبار) وتستخدم هذ البحث العلمي طريقة 

مبعىن  )9,237<  2,021(وحصل على النتيجة   االحصائية يف حتليل البيانات.

وجود الفرق يف ترقية وهو مقبولة.  )Ha(مردودة و الفرضية البدلية  (Ho) ـــةفريالفرضية الص

 مهارة الكالم بني قبل وبعد استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة.
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 بحث ح.   خطة 

 قسم الباحثة هذه البحث العملي إىل مخسة أبواب، و سيأيت البيانات فيما يلي:

 :  يف هذا البحث يبحث الباحثة عن :الباب االولى 

وأمهية البحث وجمال خلفية البحث وقضايا البحث وأهداف البحث  

البحث وحدوده وتوضيح املرضوع وحتديده ودراسة الّسابقة  وخطّة 

 البحث.

 : الّدراسة الّنظرية تشتمل على ثالثة فصل:  الباب الثانى

 أ. الفصل االّول حيتوى على مايتعلق ب:   

 تعريف وسائل اإلعالم  .1

 إختيار الوسائل .2

 تعريف األلعاب .3

 تعريف قفز الكلمة  .4

 قفز الكلمة وسائل إعالم ألعابخطوات  .5

 التفّوق والضعف وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة.  .6

 ب. الفصل الثاىن حيتوى على: 
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 تعريف مهارة الكالم .1

 ضرورات تعليم مهارة الكالم .2

 أهداف تعليم مهارة الكالم .3

 اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم .4

الكلمة"    ألعاب "قفزفعالية استخدام وسائل أعالم ج. الفصل الثالث : 

لرتقية مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية 

 احلكومية كالكة ملوجنان.

فروض البحث و  هيكل : نوع البحث و  حيتوى على طريقة البحث : الباب الثالث 
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