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َنا إِلَْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لِت ُ  ْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوََلَا َوتُ ْنِذَر يَ ْوَم وََكَذِلَك َأْوَحي ْ
ِعًنِ  .اْلَْْمِع ال َرْيَب ِفيِو َفرِيٌق ِف اْْلَنَِّة َوَفرِيٌق ِف السَّ  

[ٚ]سورة الشورى اآلية:    

 

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Qur'an dalam 

bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada 

umulqura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) 

sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari 

berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. 

Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka" 

[QS. Asy-syura Ayat: 7] 
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 اإلهداء

 ىذا البحث العلمي إىل : يأىد

تربية إسالمية  ذين ربياينلال (Bapak Dariman & Ibu Darsukini) والدّي احملبوبٌن
ا وأخللهما اْلنة مع بكل جهد وصرب. أللهم اغفر َلما وارمحهما كما ربّياين صغًن 

 األبرار. آمٌن
 

مجيع عائليت احملبوبٌن الذين ساعدوين على إمتام ىذا البحث العلمي، لصوصا ألي 
 .صغًن حممد أمٌن

ومجيع أصدقائي احملبوبٌن الذين يساعدوين على إمتام ىذا البحث العلمي إىل 
مية اكحكومية أصدقائي ِف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة سونان أمبيل اإلسال

، IMARO (Ikatan Mahasiswa Ronggolawe Tuban)بسورابايا، ومجيع أصدقائي 
 ,SMR House (Ruly Lion, Hana Asy-syuaiby, Ima, Yiyiezومجيع أصدقائي 

Bintang Mietha, Maila Azka)،  ومجيع أصدقائيHMI (Himpunan Mahasiswa 

Islam Angkatan 2010)، ومجيع أصدقائي KKN PAR Kelompok 87 2014  شكرا
 . على حسن معاملتهم فجزاىم اهلل أحسن اْلزاء
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 التجريد

  Selling" عالية تعليم املفرخات باللعبف ٕٗٔٓ.(خٕٕٖٛ٘ٓٓٔ) سيت زليخة

Funny" العالية  لطالب الفصل اكحاخي عشر ِف مدرسة سونان بونانج لرتقية مهارة الكالم
 .توبان -سوجي ىرجا

 ومهارة الكالم "Selling  Funny" : تعليم املفرخات،ثبت املصطلحات

املهارة الكالم ىي احدى من املهارات اللغوية األربعة املهمة ِف عملية تعليم اللغة 
العربية. تعليم الكالم ِف ىذه املدرسة يستخدم الطريقة املباشرة وتطبيقو ِف عملية التعليم 

 سونان بونانج فلذلك حتتاج تعليم اللغة العربية باملدرسة .رسمن املد (LKS) باستخدام كتاب

وخيتار  الكالم.إىل التطوير ليجذب الطالب ِف تعليم مهارة  توبان -العالية سوجي ىرجا
 ىذه املدرسة.لرتقية مهارة الكالم الطالب ِف   ”Funny Selling“الربنامج 

لرتقية مهارة  يم املفرخاتكيف تطبيق تعل (ٔأما قضايا البحث ِف ىذا البحث فهي 
؟، توبان -لطالب الفصل اكحاخي عشر ِف مدرسة سونان بونانج العالية سوجي ىرجاالكالم 

لرتقية مهارة الكالم لطالب  "Selling  Funny" فعالية تعليم املفرخات باللعب( كيف ٕ
كيف  ( ٖ؟، توبان -الفصل اكحاخي عشر ِف مدرسة سونان بونانج العالية سوجي ىرجا

لطالب الفصل اكحاخي عشر ِف مدرسة سونان بونانج العالية سوجي كفاءة مهارة الكالم 
  توبان. -ىرجا



 ح
 

نوع البحث فبها ىي الطريقة الكمية. طريقة مجع البيانات اليت يستخدم منها 
املالحظة واملقابلة والوثائق واالستبيان وااللتبار. طريقة حتليل البيانات اليت يستخدم ِف ىذا 

وبدليل القضايا  .(t test)ىي طريقة الوصفية الكفية و رمز النسبة املأوية ورمز املقارنة  البحث
مدرسة سونان بونانج العالية ( مهارة الكالم الطالب ِف ٔالبحث وبعد حتليل فنتيجتها 

( استخدام ٕجيدا بنظر إىل نتيجة االلتبار القبلي الذي يقوم الباحثة،  توبان -سوجي ىرجا
( يوجد مقارنة بٌن ٖكوسيلة التعليمية اللغة العربية جتري حسنة،  "Selling  Funny" الربنامج 

 t (Ujiوبعد استخدامها بدليل حتليل نتيجة االلتبار  "Selling  Funny" قبل استخدام وسيلة 

t test)  و نتيجة   8,062ىيt table (sig. 5%)  2,76ىي. 

مبعىن الفرضية  t table (8,062 > 2,76)اكرب من نتيجة  tفلذلك، نتيجة االلتبار 
فعالية تعليم البدلية مقبولة والفرضية الصفرية مرخوخة. والتلخيص ِف ىذا البحث ىي يوجد 

  Selling" بٌن قبل استخدامو وبعد استخدام الربنامج "Selling  Funny"املفرخات باللعب 

Funny"   ل اكحاخي عشر مبدرسة سونان التعليمية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصكوسيلة
  توبان. -بونانج العالية سوجي ىرجا
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 كلمة الشكر والتقدير

اكحمد هلل الذي ىدانا حق محده والّصالة والّسالم على لًن للقو حمّمد صلى اهلل 
 عليو وسلم، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو وأشهد أن حممد عبده ورسولو.

 كلمة الشكر وعظيم التقدير إىل : لباحثةفتقدم ا

ْلامعة  املاجستًن، عميد كلية الرتبية علي مظفر الربوفيسور الفاضل األستاذ الكرمي اكحاج -ٔ
 سونان أمبيل اإلسالمية اكحكومية سورابايا.

تعليم اللغة العربية اْلامعة  تور حممد بيهقي، رئيس شعبةالفاضل األستاذ الكرمي الدك -ٕ
 مبيل اإلسالمية اكحكومية سورابايا.سونان أ

املاجستًن، على جهده   يونس ابو بكرحممد الفاضل األستاذ الكرمي اكحاج الدكتور  -ٖ
 وصربه وإشراف الباحثة ىف كتابة ىذا البحث اْلامعي. 

 توبان.-سوجي ىارجا العالية سونان بونانج سو كارخي، رئيس مدرسة الفاضل األستاذ -ٗ

 العالية سونان بونانجذ حممد معلم، األستاذ الدرس للغة العربية ِف مدرسة الفاضل األستا -٘
 توبان.-سوجي ىارجا

األساتيذ واألستاذات الذين قد علموا الباحثة خمتلف العلوم الفنون ِف املدرسة اإلبتدائية  -ٙ
 إىل املدرسة العالية وأيضا ِف كلية الرتبية والتعليم.

 وكين وأيب خارميان( واهلل ارمحهما كما ربياين الصغًنة. ولدّي احملبوبٌن )أمي خارس -ٚ

إلواين وألوايت ِف قسم تعليم اللغة العربية الذين يساعد الباحثة ِف انتهاء البحث  -ٛ
 العلمي.
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وألًنا نفعنا اهلل هبذا البحث العلمي، وأرجوا من القارئٌن أن يقدموا اإلنتقاخات 
 ونافعا للجميع، آمٌن. واإلصالحات ليكون البحث العلمي كامال

 

  ٕٗٔٓيونيو  ٖٕسورابايا، 

 الباحثة

 

 ستي زليخة

D32210058
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 اللوحة

 ٖٗ....توبا -: املعلمٌن واملعلمات مبدرسة سونان بونانج العالية سوجي ىرجأاللوحة  .ٔ
 ٖ٘...........................................: أحوال الوسائل التعليميةٕاللوحة  .ٕ
 ٖٙتوبان....... -: مجلة الطالب مبدرسة سونان بونانج العالية سوجي ىرجاٖاللوحة  .ٖ
 ٖٚ.............................................: أمساء الطالب.......ٗاللوحة  .ٗ
 ٔٗ...............................: أنشطة التجربة ِف تدريس اللغة العربية٘اللوحة  .٘
  ٖٗ..............................................: أجوبة املستجيٌن....ٙاللوحة  .ٙ
 ٗٗ...............................".Selling  Funny"   : إستعمال اللعبٚاللوحة  .ٚ
 ٘ٗ................ان فهم الطالب باملفرخات "Selling  Funny" : باللعب ٛاللوحة  .ٛ
... .......لرتقية املهارة الكالم "Selling  Funny" دافع الطالب باللعب : يٜاللوحة  .ٜ

ٗ٘ 
 ٙٗ..................................... لعربية الصعبة: أتكلم با للغة آٔاللوحة  .ٓٔ
 ٙٗ... ....م ِف تعليم اللغة العربية.....: األستاذ التكرار املاخة مهارة الكالٔٔاللوحة  .ٔٔ
 ٚٗ............يستطيعون الطالب تكلم با للغة العربية ِف أحوال اليومية :ٕٔ اللوحة .ٕٔ
 ٚٗ..............................: األستاذ ان يشرح مهارة الكالم جبيدأٖاللوحة  .ٖٔ

 ٛٗ...........................لطالبجير  "Selling  Funny" : ىل لعبٗٔاللوحة  .ٗٔ

ان جيعل وسيلة ِف التعليم املفرخات لرتقية مهارة  "Selling  Funny" : اللعب٘ٔاللوحة  .٘ٔ
 ٛٗ....................................................................الكالم

الطالب يفهمون املاخة " Selling  Funny" : حٌن يستعمل با للعبٙٔاللوحة  .ٙٔ
 ٜٗ.................................................................... بيسًن

 ٜٗ......"Selling  Funny" : ىل الطالب شعر الصعبة ِف عملية با للعبٚٔاللوحة  .ٚٔ
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  : أراء الطالب عن يقدم املدرس املواخ الكالم ِف عملية تعليم املفرخاتٛٔاللوحة  .ٛٔ

 ٘...........................................الفصلِف " Selling  Funny"با للعب  
 ٔ٘....................: ملخص املأوية من جمموع الدرجة ِف كل األسئلةٜٔاللوحة  .ٜٔ
( "Selling  Funny": نتيجة االلتبار القبلي )قبل استخدام وسيلة با للعب ٕٓاللوحة  .ٕٓ

  ٕ٘.............................................اجملموعة التجريبية...........ِف 

 ٖ٘........تدريس الكالم: أراخ الباحثة أن يعرف كفاءة مهارة الطالب ِف ٕٔاللوحة  .ٕٔ
  Selling" : وبالنسبة إىل نتيجة االلتبار القبلي يستخدم وسيلةٕٕاللوحة  .ٕٕ

Funny".........)..........................................................٘ٗ 
ِف  ("Selling  Funny"يستخدم وسيلة نتيجة االلتبار البعدي )بعد : ٖٕاللوحة  .ٖٕ

 ٗ٘...........................................................اجملموعة التجريبية

 ٙ٘......................: نتيجة االلتبار ِف اجملموعة التجريبية.........ٕٗاللوحة  .ٕٗ
: عن نتيجة االلتبار ِف اجملموعة الضبطّية بدون استخدام وسيلة   ٕ٘اللوحة  .ٕ٘

"Selling  Funny" ...........................................................٘ٚ 
 ٛ٘..............: نتائج االلتبار البعدي ِف اجملموعة التجريبية والضبطية ٕٙاللوحة  .ٕٙ
   ٓٙ.................................... Paired Samples Statistics: ٕٚوحة الل .ٕٚ

ِف اجملموعة  Paired Samples Statisticsحتليل النتيجة ِف اللوحة : ٕٛاللوحة .ٕٛ
 ٕٙ....................................................................التجريبية

 ٖٙ.............................................. Group Statistics: ٜٕةاللوح .ٜٕ

  

 

 

 

 




