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 االوِل الباب
 مقدمة

 البحث ةيخلف . أ
 صلى محمد نبينا وتكلمها القرأن بها نزل لغة العربية اللغة

 مهل نأ والیمكن.  دینية لغة المسلمون اهعّدو. وسلم عليه اهللا
 والحدیث نالقرآ ألّن ،العربية اللغة بغير االسالم تعاليم یتعّمقوا

 یفهمونهما وحينما. سالماإل تعاليم امفيه و للمسلمين دستوران
  .التفسير دّقة من أدبع فإنهم فقط بترجمة
 المدارس في تالميذال جميع اللغة هذه یتعّلم ،لذلك
 .یتعلموها العامة المدارس في تالميذال بعض آماأن ،االسالمّية
 اللغة تعلم في بةوالصع یشعرون تالميذال نأ عرفنا وآما
 للمعلم آان ،لكذ إلى نظرا.  درسها في تساؤمهم بجانب العربّية
.  الفصل في العربية اللغة الّتعليم و تعّلم عملية في عظيم دور
 الّطریقة یصنع ان عليه ویجب تعّلم في مرآزا المدّرس وآان

 .التعليم و التعّلم  عملّية لتسهيل  التعليمّية والوسائل
 تساعد  ألنها. يمالتعل و التعّلم عملّية اللغویة لعاباأل ثرتؤ

 الیتم وذلك .1هودرس ما وتكریر التالميذ حماسة دفع في تالميذال
  .التعليم  تقنيات المعلم رتطّو إذا الإ

 تعليم برامج منها استفادت جدیدة وسيلة اللغویة األلعاب
 في إیجابية نتائج تطبيقاتها وأثبتت األخيرة، السنوات في اللغات
 .لغاتها تعليم نظم بتطویر تهتم التى البالد من آثير

 األلعاب استخدام اللغوي “الترف” من أّن البعض یظن وقد
 األلعاب تضفيه الذي المبهج للجو المتأمل ولكّن التدریس، في
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 نفوس في تترآها التى الطيبة واآلثار اللغة، دروس على
 -شك بال- ونمو،سيقتنع منتطور لغتهم على یطرء وما الدارسين
 جفاف من ملطف ،اللغویةآعامل األلعاب استخدام بجدوى
 اللغة مهارات لتنمية وآوسيلة التدریبات، وتعب الدروس
 اجتماعية مواقف في الدارسين بين االتصال فرص وتوفير
 . 2مرحة طبيعية

 تبحث ان الباحثة ارادت البحث ةيفخل ذلك على واعتمادا
 تمثيل ةبلع تستخدمون الذین التالميذ بين تأثير و عالقة عن

 تمثيل ” ةبلع استخدام تأثير الموضوع تحت بدونها و إیمائي
 الثامن فصلال في التالميذ آالم مهارة رفع نحو ” إیمائي

 .سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”بمدرسة 
 
 البحث قضایا . ب

 االتية القضایا الباحثة قدمت البحث خليفة على بناء
امن  الفصل  في  إیمائي تمثيل ةبلع استخدام آيف .1 بمدرسة   الث

 . سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”
ذ ا آالم مهارة آيف .2 امن  الفصل  في  لتالمي دار  ”بمدرسة   الث

 . سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية  ”العلوم 
ل  ةب لع رتؤث هل .3 ائي  تمثي ع  نحو  إیم ارة  رف ذ  آالم  مه  التالمي

ي ل ف امن الفص ة  الث وم  ”بمدرس طة  ”دار العل المتوس
 .سدوارجو وارو اإلسالمية 

ل  ةب لع تأثير مدى اي إلىف ،التأثير وجد إذا .4 ائي  تمثي  نحو  إیم
ارة  رفع ذ  آالم  مه امن  الفصل  في  التالمي دار  ”بمدرسة   الث

  .سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية ” العلوم
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 البحث أهداف . ج

 : یلى ماف البحث هذا من االهداف اما
ة .1 تخدام لمعرف ل ةبلع اس ائي تمثي ي إیم ل ف امن الفص  الث

ةب وم دار ” مدرس طة ” العل المّية المتوّس  وارو اإلس
 . سدوارجو

ة .2 ارة لمعرف الم مه ذ آ ي التالمي امن الفصل ف ةب الث  ” مدرس
 . سدوارجو وارو اإلسالمّية المتوّسطة ” العلوم دار

ة .3 ؤثر لمعرف ل ةبلع ت ائي تمثي و إیم ع نح ارة رف الم مه  آ
ذ ي التالمي لال ف امن فص ة  الث وم  ”بمدرس  ”دار العل

 .سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية 
ة .4 ى لمعرف دى اي إل أثير م ل ةبلع ت ائي تمثي و إیم ع نح  رف

وم   ”بمدرسة   الثامن الفصل في التالميذ آالم مهارة دار العل
 .سدوارجو وارو المتوسطة اإلسالمية  ”

  البحث منافع . د
  : یلى آما البحث هذا منافع

 العربّية اللغة المادة فهم في تالميذال لتسهيل .1
  العربّية اللغة تعليم في مالساؤ نقصل .2
 وسریع بسهل العربّية اللغة تذآر في تالميذال لمساعد .3
 الفصل في عملّيا نشاط تالميذال جعلل .4
 متنعاوم مفرحا العربّية اللغة تعليم یكون لكي .5
 هممفردات لزیادة .6
 الكالم على قدرتهم لرفع .7

 
 البحث فروض. ه



 

ا . البحث مسألة عن المؤقتة األجابة هي الفروض نا     وام
روض ان البحث الف ا نوع ة الفرضية هم  والفرضية )Ha( البدلّي
 3(Ho)الصفرّیة

 )Ha(  البدلّية الفرضية . أ
ت ا نأ يةضالفر دّل ة فيه ين العالق ر ب تقّل متغي  مس

)variable X( ر ر ومتغي تقل غي  ةيضالفر و )variable Y( مس
أثير  یوجد :  هي  البحث لهذا البدلّية ل  ةب لع استخدام  الت  تمثي
ائي و إیم ع نح ارة رف الم مه ذ آ ي التالمي امن الفصل ف  الث

ة  وم  ”بمدرس المية   ”دار العل طة اإلس  وارو المتوس
 . سدوارجو

 (Ho) الصفرّیة الفرضية . ب
يس  نأ يةضالفر دّلت ا  ل ة  فيه ين  العالق ر  ب  مستقلّ  متغي

)variable X( ر ر ومتغي تقل غي  ةيضالفر و )variable Y( مس
ذا الصفرّیة ي البحث له د:  ه أثير الیوج تخدام الت  ةبلع اس
ل ائي تمثي و إیم ع نح ارة رف الم مه ذ آ ي التالمي  الفصل ف

 وارو المتوسطة اإلسالمية    ”دار العلوم  ”بمدرسة  امنالث
 .سدوارجو

  
 المصطلحات بعض توضيح. و
 فشرحت. القارئين إلى البحث هذا في البيان شرح لزیادة    

 الباحثة نستخدم هنا البحث هذا في الموضوعات الباحثة
 : یلى آما المصطلحات

 َفعََّل وزن إلى المجرد الثالثى ینقل ،مصدر : تاثير
 ولداللته )تأثيرًا-یؤّثر-أّثر( التضعيف بزیادة

                                                            
 ترجمة من 3

Ahmad Tanzeh، Pengantar Metode Penelitian، (Yogyakarta: Teraz،2009)، Hal 87 



 

 . 4الفعل أصل إلى المفعول ولنسبة التكثير على
 . 5شيئ ترك ومعناه

 ما -2 . اللعب من اسم -1 . لعب ج. اللعبة :   ةلعب
 بمعنى . 6وغيرهما النرد و آالشطرنج به، یلعب

permainan.7  الكى اللغة تعليم في لعاباأل أما 
 ،الفصلية األنشطة في واسعا مجاال یعطى
 ومشوقة بوسيلةممتعة والدارس المعّلم لتزوید
 الحوافر وتوافير ، اللغة عناصر على للتدریب
 8المخالفة اللغویة المهارة لتنمية

 التلميذ و المعلم قّدمه الذي التمثيل عرض: إیمائي تمثيل
 9الكالم بدون بالحرآة

 الكالم مهارة من یتكون فياضا ترآيب هي :  الكالم مهارة
 من تطلب اإلجابية مهارة هو هنا والمراد
 واالشكال المعينة االصوات ینبح ان الدرس
 10.الحوّیة
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 وقال11.أعراضهم عن العرب یعبربها الكلمة هي: العربّية اللغة
 للتعبير اصوات مجموعة هي اللغة فریحة انس
 12.المعانى لنقل وسيلة او للتفاهم أدة الفكرة عن

 البحث طریقة .ز

 البحث نوع .1
 طریقة” هي الباحثة إستخدمتها التى البحث طریقة

 المعرفة نيل في العملية طریقة وهي  ”(Kuantitatif).الكمّية
 الشيئ عن البيان إیجاد في آآلة الرقمية البيانات بإستعمال
 بطریقة الوصفي بحثال هو البحث هذا  صفة وأّما 13.المنشود
 ةبلع استخدام عن تصویر الصفة هذه من والهدف . االرتباط
 امنالث الفصل في التالميذ آالم مهارة رفع نحو إیمائي تمثيل

 وارو المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”بمدرسة 
 . بينهما القةالع قوة عن وتعریف ،سدوارجو

 البحث مجتمع .2
 14.البحث في واألشخاص األفراد جميع هو البحث مجتمع
 الفصل في التالميذ جميع من یتكّون البحث هذا في والمجتمع
 وارو المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”بمدرسة  الثامن

 . طلبًا) عشر خمسة و ثالثمائة(315 وعددهم ،سدوارجو
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 البحث عينة .3
 یكون اّلذي  البحث  مجتمع من بعض هي البحث عينة

 أن تمكن ال ألّنها الطریقة هذه  الباحثة واستعملت 15.منه نائبا
 فلذلك. والوقت القدرة محدودة بسبب البحث مجتمع آّل تبحث
 Purposive( القصدّیة العينة البحث هذا في الباحثة أخذت

Sampling(. 

 في ألّنهم ،الثامن الفصل طّالب من العينية الباحثة وتأخد
 صعبة ویشعرون قليال اال مفردات لهم وليس الدراسة أوسط
 السابع الفصل طالب باستعمال وليس ،العربية اللغة تكلم في

 بطّالب و وليس ،الدراسة اول في وهم جدید طالب ألّنهم
 عدد وآان األخير اإلمتحان سيقومون النهم التاسع الفصل
 ،طلبًا) عشر خمسة و ثالثمائة( 315الثامن الفصل في  التالميذ
  39 وعددهم) أ( الثامن الفصل طالب تأخذ ان الباحثة وارادت

 16.طلبًا) ثالثون و تسعة(

 البيانات منبع .4
 منهما وجدت الذان فاعل او مكان هو البيانات منبع 

 البحث هذا في البيانات فمنبع البحث نوع بأساس. البيانات
 آانوا والذین. افعالهم او أقوالهم من البحث مجتمع على یشتمل
 ” العلوم دار ” األهلّية اإلسالمّية المتوسطة المدرسة في

 .سدوارجو وارو

 البيانات جمع طریقة .5
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. في هذا البحث ةهي آل ما یحتاج إليه الباحث البيانات
ائق آثيرة موافقة بهذا طر ةالباحث تولنيل البيانات استعمل

 :البحث وهي

 (Observasi) المالحظة  طریقة - أ
 إلى اإلنتباه توجه التى المنهجّية المقصودة المالحظة هي

 الطریقة هذه الباحثة  تقدمت17 .والوقائع مباشرة الظواهر
 وقدرة وبيئتها المدرسة حالة عن البينات لنيل مباشرة
 عن الطلبة وآراء والمعلومات المعارف إلقاء في المعلم
باستخدام  التعليم عملية أخّصها العربية، اللغة تعّلم عملية

 إیمائيتمثيل  ةبلع
 (Interview) المقابلة  طریقة - ب

أي تستعمل الباحثة  قائمة األسئلة   ،هي مقابلة منظمة 
وبذلك تحصل الباحثة المعلومات  ،المعدة قبل المقابلة

 البيانات لمعرفة الطریقة هذه الباحثة  فتستعمل 18الموافق
نحو رفع مهارة آالم  إیمائياستخدام لعبة تمثيل  عن

 ”دار العلوم  ”بمدرسة الفصل الثامن  فيالتالميذ 
 اآلخر األخبار وارو سدوارجو و المتوسطة اإلسالمية 

 .العلمي البحث بهذا آثيرًا تتعلق التي
 

 (Dokumentasi) الكتاب  أو الوثائق طریقة - ج
 الكتب مثل المكتوبة البياناتبها جميع  والمراد
 و تسجيالت اإلجتماع والجرائد والوثائق والمجّالت
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 إستعملت19 ذلك إلى وما والمذآورات اليومّية والنظام
 عن والمعلومات البيانات إلى للوصول الطریقة هذه الباحثة
 في والتالميذ  المعّلمين وجملة وتاریخها المدرسة أحوال
 .المدرسة هذه

 (Angket)طریقة االستبيانات  -د
األسئلة ليجيبها عينة البحث تحت رعایة  جدولهي 

  20.الباحثة لنيل البيانات المتعلقة بالبحث

هذا البحث هي واالستبيانات المستخدمة في 
هي االسئلة اإلجابة الصميمة المختار  ،االستبيانات المغلقة

 . من مجموع األجوبة التي تنال من االسئلة
الفصل  فيالتالميذ  إلىوأعطى الباحثة  هذه األسئلة 

وارو  المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”بمدرسة الثامن 
  سدوارجو

  (Tes)  طریقة اإلختبار -ه
 إلىهي جملة من األسئلة المقّدمة  االختبارطریقة 

إنه إختبار معقود . الّشخص أو األشخاص إلظهار درجة
وتوزع مرتين یعني االختبار  ،نتائج درس التالميذلمعرفة 

 .األولي  واالختبار النهائي
 إلىوإستخدمت الباحثة  هذه الطریقة للوصول 

الثامن الفصل  فيعن رفع مهارة آالم التالميذ  المعلومات
وارو  المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”بمدرسة 
 .سدوارجو

 البيانات تحليل طریقة  .6
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 السؤال من لإلجابة رائقالط ىحدا هو البيانات تحليل 
 ةالباحث تقدم الفرصة هذه في. البحث قضایا في المستخدم
  وهي الكمية حقائق

  21 .االحصائية بالطریقة األرقام من حقائق

 : هي  الباحثة تستعملها التي الرموز وأّما

 (Prosentase) ویةائرموز الم.  أ
استخدام لعبة تمثيل  لتحليل البيانات عن (P)رموز المأویة 

بمدرسة صل الثامن الف فيرفع مهارة آالم التالميذ  نحو إیمائي
وارو سدوارجو التي  المتوسطة اإلسالمية  ”دار العلوم  ”

 :حصلت عليها الباحثة  بطریقة االستبيانات وهي 
 

         (F)  تكریر األجوبة                              
                                (N) المستجبين عدد   

أّما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق 
فيستعمل الباحثة  المقدار الذي قدمته  ،اإلفتراض العلمي

 22:سوهارسيمي أریكونطا فيما یلي 
 
%100  - %76 
%75  -  %56 
%55   -  %40 
%39  -  %10 

 جيد
 مقبوال
 بسيط
 قبيحا
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 Product Moment)( رمز المستوى األهمّية. ب 

استخدام  ولمعرفة وجود العالقة بين المتغّيرات وهي  
رفع مهارة آالم التالميذ  وبين (variabel X)إیمائيتمثيل  ةبلع

 (variabel Y)دار العلوم  ”بمدرسة صل الثامن الف في” 
فستعمل الباحثة . وارو سدوارجو المتوسطة اإلسالمية 
 23وهو)Product Moment)رمز المستوى األهمّية 

 
 

 
 :البيان 

 

 

 

   

 
 : N 24.عددالعينة 

 الكالم مهارة رفع نحو إیمائي تمثيل ةبلع استخدام تأثير ولمعرفة
المتوسطة  ”دار العلوم  ”بمدرسة  الثامن صلالف في التالميذ
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 آما التفسير مقدر الباحثة فاستعملت. سدوارجو وارو اإلسالمية 
 : 25یلي

 
 التفسير قيمة “١” في

1،00-0،90 
0،90- 0،70 
0،70- 0،40 
0،40- 0،20 
0،20-0،00   

 Yمتغير وX  متغير بين العالقة آانت
 جدا قویة
 Yمتغير وX  متغير بين العالقة آانت
  قویة
 Yمتغير وX  متغير بين العالقة آانت
 بسيطة
 Yمتغير وX  متغير بين العالقة آانت

 صغيرة
 Yمتغير وX  متغير بين العالقة آانت

 جدا صغيرة
 
 البحث خطة  -ط

مة ة قس ذا الباحث ث ه ى البح ى العلم ة إل واب أربع . أب
 : یلى فيما البيانات وسيأتى

 قضایا و  البحث خلفية:  على یشتمل الباب هذا : األولى الباب
 وفروض البحث ومنافع البحث وأهداف البحث
 وطریقة المصطلحات بعض وتوضيح البحث
 .البحث وخطة  البيانات وجمع البحث
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 : ثالثة فصول  إلىقسمت الباحثة هذا الباب  :  الباب الثاني
ف لع  :الفصل األول ه تعری ث في ل  ةبیبح ائيتمثي  إیم

ا وم دافها وتقنيته نها وعيوبو اه ا حاس ه
 عملية التعلم و التعليم في
 مهارة الكالم فيهیبحث :  الفصل الثانى
تخدام لع  :الفصل الثالث أثير اس ن ت ث ع ل بیبح ة تمثي

 رفع مهارة الكالم نحو إیمائي
عرض  وهيیبحث هذاالباب دراسة ميدانّية :  الباب الثالث

 إلىوینقسم هذا الباب . البيانات و تحليليها
 : فصلين

اول :  الفصل األّول ة  یتن ن المدرس ة ع لمح
المّية طة اإلس ة األ المتوّس دار  ”هلّي

 وارو سدوارجو ”العلوم 
ل    :الفصل الثاني ة تحلي ات و آيفي ن البيان ث ع یبح

ل   ة تمثي تخدام لعب ن اس ات ع ائيالبيان  إیم
ذ   الم التالمي ارة الك ع مه و رف ينح  ف

امن  ل الث ة الفص وم  ”بمدرس  ”دار العل
 وارو سدوارجو  المتوسطة اإلسالمية 

مت الباحثة اإلختتام الذي لباب األخير قّدهذا في: الباب الرابع 
 الخالصة واإلفتراحات یشمل 

 
 
 
 
 


