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الباب األول
المقدمة

أ-

خلفية البحث

كانت اللغة العربية هي إحدى لغات العامل و الغنية باملفردات.1
ظهرت اللغة العربية منذ العصر الثاين اإلسالم ،و تطورت اللغة العربية
مناسبة بتطور اجملتمع و املعرفة.2
من املعروف أن اللغة العربية هي اللغة الواحدة يف العامل اإلسالم،
و هي أقدم اللغة حياة مل يعرتها التغيري و التبديل .و انزل اهلل القرآن هبا
و تكلم هبا األنبياء .قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي" :إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْرآنًا
َع َربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُ ْو َن".3
كانت تعليم اللغة العربية توجد أربع مهارات و هي اإلستماع و
الكالم و القراءة و الكتابة.و قد اتفق اللغويون بأن الغرض من تعليم
اللغة العربية قد حصل على غرض تعليمه أسسها .أما الغرض العام يف
تعليمها هو مساعدة الطالب على فهم القرآن و احلديث كمصادر
أحكام اإلسالم و الكتب الدينية و الثقافة اليت تكتب باللغة العربية .أما
الغرض اخلا أن يجعع الطالب يف الكالم و املطالعة و اإلنجاء و
كذلك القواعد .4و إمنا غرض تعليم اللغة هو مهارة االتصال بني الناس
 1يترجم من :
Taufiqurrahman, 2008, Leksiologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Press), hal. 185

2يترجم من:
Rosyidi Wahab dan Ni’mah Mamlu’atul, 2011, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa
Arab, (Malang: UIN Maliki Press), hal. 1
3القرآن و ترجمة باللغة اإلندونسية (Surabaya: Al-Hidayah, 2002)،سورة يوسوف 3:12
4يترجم من:
Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT GrafindoPersada,
1996), hal. 88
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ألن من وظائف اللغة هي كأدات التعبري يف األفكار و األراء و
االنفعاالت .و كذلك أن اهلدف من تعليم اللغة العربية كان لرتقية مهارة
االتصال بالعربية بني الناس غري الناطقني هبا.
املدرس هو الذى يكون مقدما املادة ،فيختار أنواع الطرق أو
اسرتاتيعية التعليمية أو وسيلة اللغة العربية الىت تساعد الطالب على أداء
واجبتهم ،ألن أساس الفلسفة التعليمية احلسنة أن التعليم ليس نقل العلم
أو املعلومات إىل الطالب فقط لكنه جيعل أيضا أن يكونوا مستطعني
التعلم ،و بذلك ال يكون املدرس مركزا يف إجراء التعليم ،لكنه جزء من
التسهيالت إىل الطالب كي يفهموا مادة التعليم على قدرة ابتكاريّهم.5
و من أهداف تعليم اللغة العربية أن يستطيع الطالب يف
استعمال اللغة العربية إما بلسان أو كتاب يف الناحية العملية .6و لكن
الواقع ال يساوي هبذه الرجاء .فأن الطالب قد أصابتهم اململة و السامة
يف التعليم .و صارت رغبتهم يف عملية التعليم ناقصة و هم يجعرون أن
اللغة العربية هي أصعب اللغة ،إذ يتكلمون باللغة العربية قد أصاهبم كثري
من األخطاء ،و خاصة يف مهارة الكالم فإنه ليس هلم رغبة يف جتريب
ذلك ،و هم حيبون أن يتكلموا باللغة اإلجنليزية إذ يتكلمون باللغة
األجنبية.
و من املعروف أن ألعاب اللغوية هي وسيلة جديدة استفدات
منها برامج تعليم اللغة األجنبية .و االلعاب اللغوية من أفضل الوسائل
الىت تساعد الدراسة على مواصلة اجلهود و مع ذلك أن االلعاب اللغوية

5يترجم من:
Radliyah Zaenuddin, Metodologi & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka
Rihlah Group dan STAIN Cirebon Press, 2005), hal. 103-104
6يترجم من:
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 20019), hal. 77
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مهم للمدرس يف إلقاء املواد التعليمية ألهنا تتضمن االعمال لنيل املهارة
املعينة بطريقة مسرورة.7
ألعب كلمة غامضة ( )Mysterious Wordهو لعبة التخمني الىت
جيوز جبواب "ال" "نعم"  .كلمة غامضة هي النجاط الذي يبحث عن
الكلمة املخفية بطريق التزاوج الطالب 8.واحد منهما إعطاء السؤال
الذي يستطيع بإجابة "نعم" و "ال" ألن يف هذه اللعبة عدم السماح
إلصدار الكلمة إالّ كلمة "نعم" و "ال" ،واآلخر جييب السؤال بنظامة
حمددة.
يف تعليم هذه املهارة يرجى على الطالب أن يستطيعوا كالم اللغة
العربية جبيد .و اللعبة كلمة غامضة ( )Mysterious Wordتستطيع أن
ترقي مهارة الكالم للطالب يف تعليم اللغة العربية و زاد نجاطهم ىف
اشرتاك عملية التعلّم .ألن هذه اللعبة تزدهر ىف هذه العصر عن األطفال
معاصر املدرسة املتوسطة.
و من املمكنات أن استعمال لعبة كلمة غامضة ( Mysterious
 )Wordهتدف فرصة للطالب أن يتغريوا أفكارهم بجعور فرحية و زاد
تفهيم الطالب يف ترقية مهارة الكالم باللغة العربية.
كما عرفنا أ ّن تعلم اللغة العربية ملهارة الكالم يف هذه املدرسة
استخدام احلوار يف كتب العربية مثل الكتاب املقرر و الكتاب
التدريبات.

7يترجم من:
Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: PT Intan-Pariwara. 1987), hal. 60

8يترجم من:
Lubis Grafuradan Ari Wijayanti, Permainan Edukatif untuk Pembelajaran Atraktif, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2011), hal. 22
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و من هنا تريد الباحثة أن تبحث يف "فعالية استخدام ألعاب
كلمة غامضة ( )Mysterious Wordلرتقية مهارة الكالم لطالب فصل
العاشر باملدرسة العالية رجياصا فتريوجنان جومبانج"
ب-


قضايا البحث
 -1كيف كفاءة مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية
احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج؟
 -2كيف تطبيق استخدام ألعاب كلمة غامضة ()Mysterious Word
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية
احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج؟
 -3كيف فعالية استخدام ألعاب كلمة غامضة ()Mysterious Word
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية
احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج؟

ت-


أهداف البحث
 -1ملعرفة كفاءة مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية
احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج.
 -2ملعرفة تطبيق استخدام ألعاب كلمة غامضة ()Mysterious Word
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر الفصل العاشر باملدرسة
العالية احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج.
 -3ملعرفة تأثري استخدام ألعاب كلمة غامضة ()Mysterious Word
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العجر باملدرسة العالية
احلكومية رجياصا فتريوجنان جومبنج.
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أهمية البحث

ث-


-1
-2
-3

-4

ج-


هبذه البحث العلمي أراد الباحثة أن تكون نافعا كما يلي:
للطالب :يستطيع الطالب أن يستلم الدرس باستعمال اختالف
املدرس.
طريقة أو ألعاب التعليم من ّ
للمدرسة واملدرسات :لرتقية إبتكارية املعلمني الستخدام األلعاب
اللغوية ليكون إجناز عملية التعلّم و التعليم مرتفعا.
للباحثة :ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة العامل ( )S.Pd.Iبقسم
تعليم اللغة العربية .كذلك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة
حبث العلمي ،و لتزديد على خزائن علومها.
للمعتمع :لتنبيه املسلمني ليكونوا حيثون أوالدهم يف دراسة اللغة
العربية دائما ليفهم معاين أسس حكم دينهم ،أي دين اإلسالم ،و
األسس هي القرآن و احلديث.
مجال البحث وحدوده

أما الطريقة اليت اختار الباحثة هي طريقة ألعاب كلمة غامضة
بالسباق ملناهج الدراسيّة اليت يطبق املدرسة العالية رجياصا اإلسالمية
احلكومية فتريوجنان جومبانج هي مناهج  .)KTSP(2008مث أخذ
الباحثة ككائن البحث من فصل العاشر "ب" نصف السنة مع املواد
اليت حتديدها عن املهنة.
اجملال يف هذا البحث هي ترقية مهارة الكالم
اختار الباحثة املوقع لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية رجياصا
اإلسالمية احلكومية فتريوجنان جومبنج
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مث أخذ الباحثة لوقت البحث من الفصل التعرييب والفصل
املقارنة من التاريخ مثانية وعجرين
ح-


خ-


توضيح بعض المصطلحات و تحديده
 :املقياس الذى يظهر به أهداف ما طبق الفاعل إىل أين
فعالية
وصول مقصودها .9و يقصد يف هذا البحث إذا كان التغيري بعد
استخدام هذا اللعب أحسن من قبله.
كلمة غامضة (: )Mysterious Wordلعبة التخمني الىت جيوز جبواب
"ال" "نعم"  .كلمة غامضة هي النجاط الذي يبحث عن الكلمة املخفية
بطريق التزاوج الطالب10.و يقصد يف هذا البحث جيوز أن جييب السؤال
من زمالءهم جبواب "ال" "نعم" و "ميكن"
 :مصدر من كلمة رقي-يرقي أي رفعه و صعده 11يعين
ترقية
بتطبيق هذا اللعب يستطيع بتكلم اللغة العربية ناعما.
مهارة الكالم  :هي احلال الذي يصور قدرة الجخص جودة أو
كميا .12و الكالم هو القول .أما مهارة الكالم هي مهارة اللغة العربية و
يقصد يف هذا البحث يعين مهارة الكالم يف نعومة.
البحوث السابقة
 -1اإلسم

 :كندي صفية

9يترجم من:
Alex MA, Kamus Ilmiah Kontemporer, Karya Harapan, hal. 138

10يترجم من:
Lubis Grafuradan Ari Wijayanti, Permainan Edukatif untuk Pembelajaran Atraktif, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2011), hal. 22
 11لويس معلوف ،المنجد في اللغة واالعلم (بيروت :دار المشرق) ص276 .
 12يترجم من:
Moch.Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosda Karya, 1992), hal. 37
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 01205118 :د
رقم القيد
 :تعليم الرتبية اإلسالمية
كلية الرتبية
2010 :
السنة
 :تأثري طريقة ألعاب  Tebak Kataلرتقية اجناز
املوضوع
تعليم الطالب يف تدريس عقيدة األخالق باملدرسة اإلبتدائية
خدجية سورابايا.
حتليل البحث :
حتليلها تدل على أن طريقة "  " Tebak Kataهلا استهداف
لرتقية إجناز التعليم يف حالة املتعة واإلبتكارية.
وأما الفرق بني البحث اليت قدمتها كندي صفية هي أهنا
تأثري طريقة "" حنو ترقية إجناز تعليم الطالب يف تدريس عقيدة
األخالق باملدرسة اإلبتدائية خدجية سورابايا .فاستعمال الباحثة
األلعاب "كلمة غامضة" لرتقية مهارة الكالم يف تدريس اللغة
العربية.
 :مسعودة
 -2اإلسم
 02207078 :د
رقم القيد
كلية الرتبية  :تعليم اللغة العربية
2011 :
السنة
املوضوع  :تطبيق طريقة " ختمني األلفاظ" يف تعليم اللغة العربية
لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل العاشر باملدرسة الثانوية
هباء الدين تامان سيدوارجو
حتليل البحث :

8

حتليلها تدل على أن طريقة "ختمني األلفاظ" هلا
استهداف إىل زيادة ثروة اخلربات لدى التالميذ يف حل وعالج
املجكالت فرقة.
وأما الفرق بني هذا البحث واليت قدمها مسعودة هي أهنا
تطبيق طريقة "ختمني األلفاظ" لرتقية مهارة االستماع للطالب.
فاستعمال الباحثة األلعاب "كلمة غامضة" لرتقية مهارة الكالم
للطالب.
 :حسيبة النعمة
 -3االسم
:
رقم القيد
كلية الرتبية  :تعليم اللغة العربية
2012 :
السنة
 :تطبيق طريقة "الصندوق الكلمة سر" ملهارة
املوضوع
الكالم يف تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الثاين يف املدرسة
الثانوية التصاعدية بومي صلواة سيدوارجو
حتليل البحث :
حتليلها تدل على أن طريقة "الصندوق الكلمة سر"
تستطيع أن يبىن نقصان القدرة ويزيد القدرة للطالب حىت
يتبعون الطالب الدرس ممتعة.
وأما الفرق بني هذا البحث يف ألعاهبا واليت قدمها
حسيبة النعمة هي أهنا تطبيق طريقة "الصندوق الكلمة سر" أن
كل جمموعة هلا بطاقات الرسالة ميكن شكل ،أوامر تعليمات،
واألسئلة مكافاءة والصور أو عقوبة مكتوبة على قطعة من الورق
املقوى وإدراجها يف مغلف خمتوم .فاستعمال الباحثة األلعاب
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"كلمة غامضة" أن يف هذه اللعبة يقسم املدرس على اجملموعات
وكل جمموعات شخصني وكيفية هذه اللعبة هي املسؤول يعطي
األسئلة إىل املجرتك أسئلة عندها جواب "ال" أو "نعم" وال جيوز
املجرتك أن خيرج الكلمة إال كلمة "ال" أو "نعم".
د-

خطة البحث
قسمت الباحثة هذه البحث العملي إىل مخسة أبواب ،و ستأيت
البيانات فيمايلي:
الباب األول

 :يف هذا البحث تبحث الباحثة عن  :املقدمة

و فيها خلفية البحث و قضايا البحث و أهداف البحث و أمهية
البحث وجمااللبحثوحدوده و توضيح املوضوع وحتديده و خطة
البحث .و هذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة ليفهم املوضوعات
التالية
 :الدراسة النظرية تجتمل على ثالث فصل  :ما
الباب الثاىن
يتعلق بألعاب كلمة غامضة(تعريف كلمة غامضة ،منافع وأهداف
استخدام ألعاب كلمة غامضة،خطوات استخدام كلمة غامضة،
مزايا وعيوب ألعاب كلمة غامضة) ،تبحث عن مهارة الكالم (
تعريفها ،أمهيتها ،أهداف تعلمها ،خطوات تدريس مهارة الكالم)،
تبحث عن فعالية استخدام ألعاب كلمة غامضة لرتقية مهارة
الكالم.
الباب الثالث  :طريقة البحث :يف هذالبحث تنقسم الباحثة ستة
فصول وهي :نوع البحث ،هيكل البحث ،جمتمع البحث وعينته،
طريقة مجع البيانات ،بنودالبحث  ،حتليل البيانات
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الباب الرابع :يف هذا الباب تقدمت الباحثة عن الدراسة امليدانية
وحيتوي هذا الباب على فصلني :حملة عن املدرسة العالية رجياصا
اإلسالمية احلكوميةفتريوجنان جومبنج ،وتبحث عن عرض البيانات
وحتليلها عن فعالية استخدام ألعاب كلمة غامضة لرتقية مهارة
الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية رجياصا اإلسالمية
احلكومية فتريوجنن جومبنج.
الباب اخلامس  :اخلامتة ،وتجتمل على نتائج البحث واالقرتاحات

