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 مستخلص البحث
ب سبب حتدث هذه املشكلةعلى سيطرة مهارة الكالم.  الطلبةهي نقص قدرة  خلفية هذه املقالةكانت 

قية قدرة ونقص على وسائل التعليمية املستخدمة لت  طريقة التقلديةاليزال بعض املعلمني يستخدمون ال
اليكون لدى و  يشعرون بامللل عند تعلم اللغة العربية الطلبةجعل على سيطرة مهارة الكالم، حىت  الطلبة
ة ختمني الصور ملعرفة فعالية استخدام لعب هو الغرض من هذه املقالة .الدوافع لتكلم باللغة العربية الطلبة

ت بتحليل نتائج اعلى سيطرة مهارة الكالم، والطريقة املستخدمة هي استعراض األدبي الطلبة ترقية قدرةيف 
ة الكالم. ونتائج على سيطرة مهار  الطلبةيف ترقية قدرة استخدام لعبة ختمني الصور  يت تناقشالبحث ال

 الطلبةيف ترقية قدرة و  ةلتكلم باللغة العربي الطلبةيف يدفع  لعبة ختمني الصور فعال هذا البحث أن استخدام
 على سيطرة مهارة الكالم.

  guessing games: مهارة الكالم، لعبة ختمني الصور،المفتاحيةكلمات ال
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Abstract 

The background of this writing is the lack of students’ speaking skill to speak Arabic. 

That happened because teachers who still use monotonous learning methods, and also 

the lack of learning media used to improve students’ ability in speaking skills, so it 

makes students less motivated to speak Arabic and makes students feel bored quickly 

in learning Arabic. This writing aims to determine the effectiveness of the use of guess 

the picture game to improve students’ speaking ability ini Arabic speaking skill. This 

writing is reviewed using literature review method, using the result of previous studies 

that discuss the use of guess the picture game in improving students’ speaking skill. 

And the result of this research indicate that the use of guess the picture game is effective 

for increasing students’ speaking skill. 

Keywords: speaking skill, guessing games 

 

Abstrak 

Latar belakang penulisan ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam keterampilan 

berbicara bahasa Arab. Hal ini terjadi karena guru yang masih menggunakan metode 

pembelajaran yang monoton, dan kurangnya media pembelajaran yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan berbicara, sehingga 

membuat siswa merasa bosan ketika belajar bahasa Arab dan siswa tidak memiliki 

motivasi untuk berbicara dalam bahasa Arab. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui 

efektifitas dari penggunaan permainan tebak gambar untuk meningkatkan kemampuan 

siswa pada keterampilan berbicara. Tulisan ini merupakan kajian literature review, 

dengan menganalisis hasil dari penelitian-penelitian yang membahas tentang 

penggunaan permainan tebak gambar untuk meningkatkan kemampuan siswa pada 

keterampilan berbicara. Hasil penelitian ini bahwa penggunaan permainan tebak 

gambar efektif untuk memotivasi siswa dan meningkatkan kemampuan siswa pada 

keterampilan berbicara. 

Kata kunci: keterampilan berbicara, guessing games 

 
 مقدمة

حلكومية ا اإلسالميةيف املدارس  الطلبةاللغة العربية مادة من املواد الدراسية اليت يتعلمها  إن 
 و أهمهواللغة العربية هلا أربع مهارات وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. ومهارة الكالم واألهلية. 
صال مع األخرين. والكالم هو أحد املهارات اللغوية اليت جيب على وسيلة لالت األهن اللغوية، املهارات



3 
 

ولكن يف الواقع  1أهنا يف صورة ممارسة فردية منطوقة على أي مستوى. متعلمي اللغة العربية امتالكها وتعد
 ،العربيةكلم باللغة عدم عند التباإلضافة إىل  باللغة العربية. التكلم ضعفاء يف الطلبةمن  يبدو أن كثريا 

 2عرض قدرهتم.ل بةالطلوال يوجد دافع قوي يدفع  واخلوف عند التكلم باللغة العربية أي اخلوف من اخلطاء،
ن أربعة املهارات، يف اللغة اليت تتضم الطلبةحتقيق إتقان فإن اهلدف يف تعلم اللغة العربية هو  

خصوصا يف مهارة الكالم، إحدى  3وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
ملعلم أن يكون فيتوقع من ا على التكلم باللغة العربية جيدا وصحيحا. الطلبةها أن يكونوا قدرة األهداف

يشعرون بامللل عند ال الطلبة، وجعل اليت سيتم تدريسها واد التعليميةمهتمني مب الطلبةقادرا على جعل 
صدقائهم أو على التكلم باللغة العربية مع أ جيرؤون الطلبةتعلم اللغة العربية، ويكون قادرا على يدفع 

ا لعرض قدرهتم أن يكونوا شجاع الطلبةباإلضافة إىل ذلك، يتوقع من  والتعلم. عند عملية التعليممعلمهم 
 أمام الفصل.

أن ضعف  يف حبثها (Effy Alfi’atin Berliana) ن برليياناإيف ألفيعاتقد حبثت البحث العلمي  
 ه جيث إن املعلم جاءت من قبلها عدة عوامل منيرجع إىل على سيطرة مهارة الكالم   الطلبةقدرة 

 الطلبةتدريب، بينما يتابع لافقط يعين طريقة احملاضرة و  على املعلم املرتكزةلعربية اللغة ا تعليم يستخدم طرق
 الطلبةلطريقة جتعل . هذه ااعةمتارين فردية أو مجبتقدمي يتبعه املعلم مث  ويكررون ما يقرأه املعلم فحسب

ها من قبل. ا تعلمو املفردات اليتعن بسهولة  الطلبةيشعرون بامللل عند تعلم اللغة العربية، وكذلك سينسى 
هم يف محاسو  لطلبةالتعزيز اهتمام والعامل التايل هو نقص وسائل اإلعالم التعليمية اليت يستخدمها املعلم 

 4تعلم اللغة العربية.
هذه  زالتذا إ. هالحل املعاجلة على املعلم جيبيف تدريس مهارة الكالم  تعايناملشكالت اليت  

دم نفس احملدودة. وإذا كان املعلم اليزال يستخالت فيخشى أهنا ستؤثر على حتقيق أهداف التعلم كاملش
                                                           

-18م(، ص.1892، املكتبة العربية السعودية، )الرياض: أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  1        
22 

        2 Kade Sukerni Ida Ayu dan Purnami Ida Ayu, “Developing Students Speaking Skill Through 

Guessing Games”, Vol. 4, Agustus 2019, Hal. 55. 

       3  Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 

8. 

       4 Effy Alfiatin Berliana, Skripsi: “Penggunaan Metode Permainan Tebak Gambar dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Arab Pokok Bahasan المهنة” (Semarang: 

Universitas Negeri Semarang, 2016), Hal. 4. 
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ئل املتنوعة يف تعلم نقص املعلم يستعمل الوساالطريقة يف كل مرة يدخل فيها الفصل لتوفري مواد التعليمية و 
 الشعور بنن تعلم اللغة يف الطلبةفسيسمر  بشكل متزايد  للتعلم اللغة العربية الطلبةسيكره اللغة العربية، 

 .هو األنشطة غري املمتعة العربية
من خالل  وثيقوم بعض الباحثني بإجراء البح يف تعلم اللغة العربية حلل املشكالت اليت حتدث 

لى تعلم اللغة ع الطلبةوسائل التعليمية اليت هتدف إىل زيادة محاس الوسيلة من ال حماولة تطبيق إحدى
التعليمية مهمة  ائلوسالعلى سيطرة مهارة الكالم بطريقة ممتعة. كما عرفنا أن  الطلبةالعربية ولتقية قدرة 

التعلم لتحقيق و  لية التعليماملعلم يف عم هايساعد وسائل التعليمية هي كل أداةجدا يف عملية التدريس. 
خيتار الوسيلة املناسبة باملادة التعليمية حىت أي يكون لذلك جيب على املعلم أن  5األهداف التعليمية.

ى سيطرة عل لطلبةاعملية التعليم والتعلم ناجحا. وسيلة التعليمية اليت يستخدمها الباحثون لتقة قدرة 
يستطيع و مهارة الكالم هي لعبة "ختمني الصور". وفقا للباحثني هذه اللعبة هي مزيج من املمارسة واملرح. 

ة هلا أيضا تنثري وهذه اللعبئهم. عبري عن أفكارهم حبرية ألهنم يقومون هبذه األنشطة مع أصدقاالت الطلبة
 سيطرة مهارة الكالم. على الطلبةودوافعهم يف تعلم اللغة العربية وترقية قدرة  الطلبةإجيايب على اهتمام 

 

 مفهوم لعبة تخمين الصور
التعليم والتعلم  واد التعليمية يف عمليةاملوسائل التعليمية هي كل أداة يساعد املعلم لتقدمي كانت ال 

الكالم  منها تدريس  دمها  املعلم يفالتعليمية اليت يستخ وسيلةفال .لنرجوةلتحقيق األهداف التعليمية ا
يف كتابه، أن اللعبة هي أحوال معينة عندما يبحث  (Fathul Mujib) كما قال فتح اجمليباللعبة اللغوية.  

مها يف اليت استخدا اللعبة اللغوية هي وسائل التعليمية 6شخص عن االطمئنان والراحة بنشطات تالعب.
الدافع  اللغوية عبةلبرنامج تعلم اللغة العربية. واللعبة اللغوية هي وسيلة لتعلم اللغة من خالل األلعاب. ال

ب، اللعبة اللغوية ليست نشاطا إضافيا ليكون سعيدا فحس . لكنيعطي شعورا من االرتياح ألنهشخصيا 
ات ولكن ميكن تصنيف هذه اللعبة يف التدريس والتعلم اليت هتدف إىل توفري فرص للمتعلمني لتطبيق مهار 

 .نشودةحتت إشراف املعلم لتحقيق األهداف اللغوية امل هااللغة تعلمو 

                                                           
       5 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswin Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta), 

Hal. 124. 

       6 Fathul mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), Hal. 26 
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أحدها  ،واع األلعاب اللغوية اليت ميكن استخدامها يف عملية التعليم والتعلمهناك العديد من أن 
عبة لعبة ختمني الصور جيدة جدا ليتم تطبيقها يف تدريس الكالم ألن هذه اللو . يعين لعبة ختمني الصور

  7الوقت املخصص.باللغة العربية خالل  واليتكلم للطلبةتعطي العديد من الفرص 
 أعدها مية اليتالتعليتصور أو شرح عن مواد  يف الطلبةلعبة ختمني الصور هي لعبة تشجع غن  

الصور الستخدامها كوسيلة ميكن أن تنخذ من اجملالت والكتب والصحف  املعلم يف شكل صور.
للعبة أيضا فعالة جدا وهذه ا. ودقة يف تعلم اللغة العربية بةهذه اللعبة تدرب على تفكري الطل واإلنتنت.
أن خيربوا أو  طلبةالألن يف هذه اللعبة جيب على  على التعبري عن شيء ما يف أذهاهنم الطلبةلتدريب 

  يشرحوا باللغة العربية  عن الصور املختارة عشوائياً.
 

 أغراض استخدام لعبة تخمين الصور

 أما أغراض من استخدام لعبة ختمني الصور فهي: 

 على التكلم باللغة العربية. الطلبةيتعود  -1

 جيعل الدرس حيا وفعاال. -2

  .الطلبةتثبت الدرس يف أذهان  -3

 ال يشعرون اخلوف عند التكلم باللغة العربية. الطلبةجيعل  -4
 

 خطوات استخدام لعبة تخمين الصور

 فيما يلي: ومن خطوات استخدام لعبة ختمني الصور  

 إىل جمموعات صغرية. الطلبة تقسيم -1

 عرض املعلم الصور يف كل جمموعات. -2

                                                           
       7 Kade Sukerni Ida Ayu dan Purnami Ida Ayu, “Developing Students Speaking Skill Through 

Guessing Games”, Vol. 2, Agustus 2019, Hal. 57. 
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 من كل جمموعة أن يصف باللغة العربية عن الصور. الطلبةجيب على كل  -3

 الصور املقصودة. عنن يف اجملموعة ياآلخر  الطلبةختمني  -4
 

 مفهوم مهارة الكالم

نفس الذي هو املعىن القائم بال الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وعند املتكلمني 
وأما يف اإلصطالحي الكالم فهو ذلك الكالم  8يعرب عنه بنلفاظ وعند النحاة اللفظ املركب املفيد بالوضع.

هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات،  املنطوق الذي يعرب به املتكلم يف نفسه من
ريد أن يزود به غريه من معلومات أو حنو ذلك. وميكن تعريف وما يزحر به عقله من رأي أو فكر، وما ي

الكالم بننه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو 
 9على األقل يف ذهن املتكلم.

 

 أهمية تعليم مهارة الكالم

ظهر أمهية ا يف اللغات األجنبية. تإىل إتقاهن الطلبةمهارة األساسية، اليت يسعى مهارة الكالم من  
تعليم مهارة الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة. مهرة الكالم تعترب جزءا رئيسا يف 
منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم لغة أجنبية، ذلك أنه 

 10عملي والتطبيقي لتعلم اللغة.ميثل يف الغالب اجلزء ال

 

 

                                                           

 .7، )احلرمني، دون سنة(، ص. الكواكب الدريةالعالمة ابن أمحد بن عبد الباري األهدل،  8       
 .98(، ص. 2212، )رياض: دار املسلم، المهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  9        
سيسكو: ، )إيطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة و  10        

 .128-125( ص. 2223منشورات املنظمة   اإلسالمية للتبية والعلوم والثقافة، 



7 
 

 شرح أمحد فؤاد حممود عليان من أمهية الكالم هي:

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على املبادأة ومواجهة  -
 اجلماهري، فالكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملستمع.

الكالم يعد اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا فيها حرية وثقافة، وحاجة ماسة إىل التدريب على  -
املناقشة، وإبداء الرأي، واالقناع، خاصة يف القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت 

 اخلاصة والعامة اليت تكون حمل خالف.

تكلم، ومعرفة مستواء الثقايف، وطبقته للحكم على امل –أىل حدما  –الكالم مؤشر صادقا  -
 11االجتماعية.

 

 طريقة البحث
 بوعاتواستعراض املطأو  تن استعراض األدبياإاستعراض األدبيات. هذه املقالة هي  

، استعراض األدبيات هي شكل من literature reviewين منخوذة من الكلمة اإلجنليزية يع
ة أو سيتم يبآراء الدراسة اليت مت على حبوث أخرى جار الكتابة املخططة واملفصلة، فيما يتعلق 

 هارة الكالمعلى سيطرة م الطلبةترقية قدرة قيام ببحث عن مقاالت حول إجرائها. هذه املقالة 
 guessing: "مهارة الكالم، ختمني الصور، بة ختمني الصور بالكلمات اإلفتتاحيةباستخدام لع

games." البحث من خالل تنفيذ هذا مت google scholar, google advanced، إجراء حتليل  مث
 يف حمتويات املقالة.

 
 
 
 

                                                           

        11
 72(، ص. 2212، )رياض: دار املسلم، المهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  
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 نتائج المناقشة
 

طريقة  موضوع الكاتب رقم
 البحث

 نتائج البحث مجتمع البحث

1 Devi 

Anggreyni 

Improving 

Students’ 

Speaking Skill 

Through 

Guessing 

Game 

Technique  

(STKIP 

Tapanuli 

Selatan 

Padang 

Sidempuan, 

Jurnal 2014) 

املنهج 
. جرائياإل

طريقة مجع 
البيانات 

املستخدمة يف 
هذا البحث 
هي اختبار 
مهارة الكالم 

املقابلة و 
  واملالخطة

 من طالبا 32
بــ  الصف األول

SMAN 

Angkola 

Selatan 

Tapanuli 

Selatan  

يتم إجراء اختبار مهارة الكالم يف دورتني. 
 82،23يف الدورة األوىل حصل على درجة 

مما يعين اختبار مهارة الكالم اليزال حتت 
احلد األدىن القياسي. ويف الدورة الثاين 

فعت وارت للطلبةمهارة الكالم تتحسن قدرة 
قد فهموا   الطلبةألن  72،87تهم إىل درج

بحوا أكثر حىت يص كيفية لعبة ختمني الصور
ن لعبة إ الطلبة ثقة. ومن نتائج املقابلة قال

نت قادرة على تشجيع ختمني الصور كا
شاطا نو ، وجعلهم أكثر ثقة دافعهم لتكلم

 يف املناقشات اجلماعية.
2 Faidhal 

Mubarak 
استخدام لعبة 

 يفختمني الصور 
مهارة الكالم 

جامعة ) لطلبة
 اإلسالميةاألمني 

برندوان سومنب 
 رسالة مادورا،
2219) 

يف هذه 
الدراسة 

ستخدام ي
الباحث 
املدخل 
 الكيفي

طالب الصف 
اخلامس باملدرسة 
اإلبتدائية مفتاح 

العلوم ساسار  
كافيدي بلوتو 

 سومنب

من استخدام لعبة ختمني الصور يف تدريس 
مهارة الكالم لطالب الصف اخلامس، يرى 

على  يف قدرهتم أن هناك العديد من التطوير
 الطلبةمهارة الكالم، من بني أمور أخرى: 

 قادرين على تطوير املفردة يف بناء اجلملة اليت
 قادرين على حتسني الطلبةميكن فهمها، 

مهارة الكالم على الرغم فقط يف عبارات 
متحمس الصف اخلامس  الطلبةقصرية، 

وأكثر حرصا على تعلم اللغة العربية 
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بتت ، وقد أثختمني الصورباستخدام لعبة 
 يف الصف اخلامس قدرته على التعرف الطلبة

على اللغة العربية من الصور اليت توفر 
 املعلمني. 

3 Ratna 

Rahmawati 
فعالية استخدام 
اللعبة اللغوية 
 "ختمني الصور" يف

تدريس مهارة 
 (IAINالكالم

Tulungagung, 

Skripsi 2015) 

 املنهج
 تجرييبال

باملدخل 
 الكمي

ويتضمن على 
جمموعتني ومها 

وعة اجملم
التجريبية 
واجملموعة 
 الضابطة

من  طالبا 42
الصف الثاين 

 ةاإلسالميباملدرسة
احلكومية تالجا 

 بليتار

 42أما العينة يف هذه البحث فهي 
طالبا/طالب  22طالبا/طالب تكون من 

يف طالبا/طالب  22ة وباجملموعة التجري
جمموعة الضابطة. والنتائج اليت حصول 

 يف الطلبة( نتيجة 1عليها البحث ما يلي: )
مهارة الكالم للمجموعة التجريبة حيذ جدا 

( 2، )98يبلغون إىل متوسطة النتيجة ألهنم 
يف مهارة الكالم للمجموعة  الطلبةنتيجة 

الضابطة مقبول، ألهنم يبلغون إىل متوسطة 
فعالية استخدام مدى ( 3) 88،85النتيجة 

لعبة ختمني الصور يبلغ إىل درجة تاء 
( هذا أكرب من درجة تاء 9،42حساب )

( ومن 2،22) %5اجلدول على مستوى 
 (. 2،72) %1على املستوى  ءدرجة تا

4 Firda Rizki 

Nurfilasari 

The Use of 

Guessing 

Games to 

Improve 

Students’ 

Speaking Skill 

(Universitas 

Negeri 

Semarang, 

Skripsi 2018)  

املنهج 
 التجرييب

باملدخل 
الكمي 

ويتضمن على 
جمموعتني ومها 

طالب الصف 
بــ  األول

SMPN 7 

Semarang 

فهي درجة االختبار نتائج هذه الدراسة 
ودرجة  81،4القبلي من اجملموعة التجريبية 

االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
 جريبيةيف اجملموعة الت الطلبة يعلممث . 81،8

 خدام لعبة ختمني الصور وأعطيتباست
قائمة باألسئلة اليت ميكنهم  الطلبة
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اجملموعة 
التجريبية 
واجملموعة 
 الضابطة.

استخدامها يف اللعبة، وبعد ذلك يتدربون 
يف اجملموعة  الطلبةأمام الفصل. وأما 

 قائمة املفردات ويطلبونأعطيت  الضابطة
منهم إجراء حمادثة قصرية وممارستها أمام 

ونتائج االختبار البعدي من الفصل. 
ونتائج االختبار  73،4اجملموعة التجريبية 

 71 البعدي من اجملموعة الضابطة 
5 Effy 

Alfi’atin 

Berliana 

Penggunaan 

Metode 

Permainan 

Tebak Gambar 

dalam 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Mata 

Pelajaran 

Bahasa Arab 

Pokok 

Bahasan  املهنة
(IAIN 

Mataram, 

Skripsi 2016) 

 املنهج
. جرائياإل

طريقة مجع 
البيانات 

املستخدمة يف 
هذا البحث 
هي اختبار 

واملقابلة 
 واملالخطة 

من  طالبا 17
بــ  الصف الثاين

MTs NW 

Jauhar Pelita 

بعد إجراء البحث يف دورتني، أستنتج أن 
تائج نلعبة ختمني الصور تستطيع أن حتسن 

وضوع يف مادة اللغة العربية عن امل الطلبةتعلم 
ويشار إىل ذلك يف زيادة النسبة  ،"املهنة"

املئوية يف  النسبة .الطلبةاملئوية لتعلم إتقان 
ويف الدورة  %41،17الدورة األوىل هي 

 %99،23رتفع النسبة املئوية إىل الثانية ت

8 Izzatun 

Nisa’ 

Peningkatan 

Kemampuan 

Berbicara 

Bahasa Arab 

Melalui 

Metode 

Elektik 

Permainan 

“Tebak Tepat 

Pasanganmu” 

 نهجامل
 . إجرائي

من  طالبا 32
 الثاينالصف 

باملدرسة العالية 
 اإلسالمية

 احلكومية كندال

يف اللقاء األول، الدرجة  1يف الدورة 
يف  72،94اليت مت احلصول عليها 

. 74،58اللقاء الثاين تزيد الدرجة إىل 
ا فالقيمة املتوسطة اليت مت احلصول عليه

. مث يف الدورة 72،71هي  1يف الدورة 
ويف  92،23يف اللقاء األول درجتها  2
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البحث يف هذا االستعراض األدبيات حتليلية بعض اجلوانب الذي يتعلق باستخدام لعبة ختمني  
 ، كما يايل:على سيطرة مهارة الكالم الطلبةالصور يف ترقية قدرة 

 ل الدراسة اخللفيةحتلي -1

 .مستعرض من اخللفية البحثاملقاالت اليت أن تكون الباحثة يف هذا البحث  حتليل السبعة

 يفضعفاء يف مهارة الكالم كما هو متوقع  ، إهنمالطلبةمن لديها املشكلة ما يتعلق  1املقالة  
مل  ميلكون الثقة و الاليزالون يستخدمون اإلندونسية عند تعلم اللغة العربية ألهنم الطلبة أهداف التعليمية، 
 لتكلم باللغة العربية. يكونوا متحمسني

(Universitas 

Negeri 

Semarang, 

Skripsi 2015) 

يف اللقاء الثاين تزيد الدرجة  2الدورة 
. فالقيمة املتوسطة اليت مت 98،94إىل 

هي  2احلصول عليها يف الدورة 
93،94. 

7 Kade 

Sukerni 

Ida Ayu, 

Oka 

Purnami 

Ida Ayu 

Developing 

Students’ 

Speaking Skill 

Through 

Guessing 

Games 

(Institut 

Dharma Hindu 

Negeri 

Denpasar, 

Jurnal 2019) 

 نهجامل
 اإلجرائي

طالب من 
 بــالصف األول 

SMAN 1 

Angkola 

Selatan 

Tapanuli 

Selatan 

كانت الدرجة اليت مت يف هذا البحث  
احلصول عليها من االختبار البعدي يف 

وكانت  72،125اجملموعة التجريبية 
بعدي يف الدرجة من االختبار ال

ومن  .85،452اجملموعة الضابطة 
إن  ونويقول الطلبةنتائج املقابلة مع 
ربية ملمارسة اللغة العلديهم دافعا كبريا 

بسبب استخدام لعبة ختمني الصور 
 عند التعلم
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درسة اإلبتدائية امل الطلبةإتقان اللغة العربية كلغة نشطة من قبل  من ناحية فيها املشكلة 2املقالة  
غة مل يتقن )املفردات( العربية كنساس لتعلم الل الطلبةمفتاح العلوم ال يزال منخفض جدا. وذلك ألن 

، وتستمد تلك لبةالطوبصرف النظر عن عوامل من تكون سلبية يف التعلم.  متيل إىل أن الطلبةالعربية و 
األسباب من املعلمني أن االستاتيجية واألساليب والوسائل املستخدمة من قبل املعلمني يف تدريس أقل 

 .األساسي اللغة العربيةجاذبية حىت أكثر من معلمي اللغة العربية الذي مل يتقن التعلم 

ة التعليم يأكثر من املعلمني ال يعرفون أمهية الوسائل التعليمية يف عملفيها املشكلة:  3املقالة  
ومقتضي املادة  لبةالطزالوا يستخدمون الوسائل التقليدية اليت ال تناسب مع أحوال والتعلم. وبعضهم ال ي

مها املدرسي داملشكلة يف هذا البحث هي عدم الوسيلة اجلديدة اليت يستخالدراسية. بناء على ذلك، 
 يشعرون بامللل والسام يف تعلم اللغة العربية. الطلبةاللغة العربية حىت أن 

ارة الكالم. يف تدريس مه ديةيال يزال املعلمني يستخدمون طريقة التقلفيها املشكلة:  4املقالة  
شعرون بامللل عند ي الطلبةهذه الطريقة جتعل . فحسب النص يف الكتاب ويكررون قراءة املعلم الطلبةيقرأ 

 .بسهولة املفردات اليت تعلموها من قبل الطلبةتعلم اللغة العربية، وكذلك سينسى 

على املعلم  اللغة العربية اليت تركز تعلماملعلم يستخدم طرق  ، حيث إناملشكلة تعانيها 5املقالة  
سب مث يتبعه املعلم ه املعلم فحويكررون ما يقرأ الطلبةتدريب، بينما يتابع الفقط يعين طريقة احملاضرة و 

 .بيةيشعرون بامللل عند تعلم اللغة العر  الطلبةيعطي متارين فردية أو مجاعة. هذه الطريقة جتعل و 

مشكالت  4وجدت  MAN Kendalبناء على مالحظة الباحثة بــ فيها املشكلة:  8املقالة  
ملعلم ألن ا الطلبة نقص كامن( 2بتعلم اللغة العربية بسبب التعلم الرتيب، ) الطلبةعدم محاسة ( 1فهي: )

( 4، )يةاليت تؤثر على قبول املواد اللغة العرب للطلبة( اخلصائص املختلفة 3مل يستخدم وسائل التعليمية، )
 عوامل البيئة املدرسية اليت أقل دعما يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية.

عفاء يف مهارة ض الطلبةوفقا للباحثة، هناك العديد من العوامل اليت جتعل فيها املشكلة:  7املقالة  
الكثري من الوقت ملمارسة اللغة العربية ألن املعلم يشرح املواضيع ذات  الطلبةليس لدى  الكالم فهي:
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 تدريس الكالم يف الطلبةق ال يثالصلة ويركز التعلم على حتسني مهارة الكتابة ومهارة القراءة فحسب، 
 الدوافع ملمارسة قدراهتم أمام الفصل. الطلبةألهنم خيافون من األخطاء وال ميتلك 

 

 استخدام لعبة ختمني الصور على وجه فعاليةحتليل  -2

أعاله، تظهر مجيعها أن استخدام وسيلة لعبة ختمني الصور فعاال يف ترقية قدرة  من سبعة البحث 
من الصف  الطلبةجترب عن مجيع  Devi Anggreyniالرسالة: على سيطرة مهارة الكالم وهي من  الطلبة

ا عليه . اشتملت البيانات اليت مت احلصولSMAN Angkola Selatan Tapanuli Selatanاألول بــ 
لكالم امجع البيانات الكمية من اختبار من هذا البحث على البيانات الكمية والبيانات النوعية. 

(speaking test)  .يف اختبار الكالم ومجع البيانات النوعية من املالحظة واملقابلة(speaking test ) يبلغ
ال تزال ( speaking testونتيجة اختبار الكالم ). 82،23فهي  الطلبةاليت حتصول عليها  القيمة املتوسطة

وهذا يدل على  72الذين ال يستوفون احلد األىن من  الطلبة، هناك الكثري من حتت احلد األدىن القياسي
بينما يف . ةوجيب على الباحثة الستمر إىل الدورة الثانيعلى مهارة الكالم ال تزال ضعيفة  الطلبةقدرة أن 

هموا كيفية قد ف الطلبةألن على مهارة الكالم أفضل من الدورة األوىل،  الطلبةالدورة الثانية كانت قدرة 
لدوررة الثانية ، لذلك يف اوال يشعرون باخلجل عند التكلم الصور حىت يصبحوا أكثر ثقةلعبة ختمني 

ت قادرة نإن لعبة ختمني الصور كافهي املقابلة من املالحظة و ومن نتائج  .72،87ارتفعت درجاهتم إىل 
  نشاطا يف املناقشات اجلماعية.و ، وجعلهم أكثر ثقة لتكلم الطلبةعلى زيادة حتفيز 

  Faidhal Mubarak  )الصف اخلامس باملدرسة  من الطلبةجيرب عن مجيع )فيضل املبارك
ن استخدام لعبة منتائج هلذا البحث فيما ينيت: . و اإلبتدائية مفتاح العلوم ساسار كافيدي بلوتو سومنب

ختمني الصور يف تدريس مهارة الكالم لطالب الصف اخلامس، يرى أن هناك العديد من التطوير يف 
 ميكن قادرين على تطوير املفردة يف بناء اجلملة اليت الطلبةقدرهتم على مهارة الكالم، من بني أمور أخرى: 

الصف اخلامس  لبةالطفقط يف عبارات قصرية، قادرين على حتسني مهارة الكالم على الرغم  الطلبةفهمها، 
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يف الصف  لطلبةامتحمس وأكثر حرصا على تعلم اللغة العربية باستخدام لعبة ختمني الصور، وقد أثبتت 
 اخلامس قدرته على التعرف على اللغة العربية من الصور اليت توفر املعلمني.

 Ratna Rahmawati  ومية احلك اإلسالمية من الصف الثاين باملدرسة الطلبةجترب عن مجيع
يف مهارة الكالم للمجموعة التجريبية  الطلبةنتيجة أن ( 1ونتائج هلذا البحث كما يلي: ). تالجا بليتار

يف  الطلبةنتيجة أن ( 2، )98 بنتيجة: القيمة املتوسطةجيد جدا، ألن التحصيل الدراسي حيصل على 
 أن فعالية ( 3) 88،8يبلغون إىل القيمة املتوسطة ، ألهنم ةمهارة الكالم للمجموعة الضابطة مقبول

 9،42احلساب حصل على  تاستخدام لعبة ختمني الصور يف تدريس مهارة الكالم يبلغ إىل درجة "
املستوى ( ومن درجة "تاء" اجلدول على 2،22) %5ى وهذا أكرب من درجة "تاء" اجلدول على مستو 

لى سيطرة ع الطلبةفعاال يف ترقية قدرة (. هذا يدل على أن استخدام لعبة ختمني الصور 2،72) 1%
 مهارة الكالم. 

 Firda Rizki Nurfilasari  من الصف األول بــ  الطلبةجترب عن مجعSMPN 7 Semarang .

على سيطرة  لطلبةااختتمت الباحثة إىل أن لعبة ختمني الصور كانت فعالة لتقية قدرة بعد إجراء البحث 
وعة يجة االختبار القبلي والختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية واجملممهارة الكالم. ويتضح ذلك من نت

توسطة من املقيمة الو  81،4توسطة من االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية املقيمة الالضابطة. كانت 
مبا أن القيمة املتوسطة من من االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة . 12الفرق  73،4االختبار البعدي 

 . 8،4الفرق  71والقيمة املتوسطة من االختبار البعدي  81،8

 Effy Alfi’atin Berliana  من الصف الثاين بــ  الطلبةجترب عن مجعMTs NW Jauhar 

Pelita .بدو أن النتائج يبناء على نتائج التحليل البيانات تظهر لكل دورة راء هذا البحث يف دورتني، إج
. %41،17بنسبة مئوية  59،92 الطلبةيبلغ قيمة متوسطة  1من دورة إىل أخرى قد زادت. يف الدورة 

تقوم الباحثة  2 الدورة مث يفمل تصل إىل إتقاهنا وفقا للمعايري املعمول هبا.  الطلبةنتائج تعلم هذا يوضح أن 
إن قيمة متوسطة  2حىت يظهر يف الدورة  1بإدخال حتسينات على أوجه القصور اليت حتدث يف الدورة 
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وصلت  الطلبةهذا يوضح أن خمرجات تعلم  .%99،23بنسبة مئوية  92،82اليت مت احلصول عليها كان 
إن  الطلبةض ، قال بعالطلبةلباحثة مقابالت مع وباإلضافة إىل ذلك، أجرى ا إىل قيمة اإلتقان احملدودة.

يسهل عليهم لفهم مادة الدراسية وكانوا نشطني مناقشة على مادة التعلم باستخدام لعبة ختمني الصور 
 ونتائج هلذا البحث يدل على أن استخدام لعبة ختمني الصور فعالة يف ترقية قدرةالدراسية مع أصدقائهم. 

 لكالم.على سيطرة مهارة ا الطلبة

  Izzatun Nisa’  حلكومية  ا اإلسالميةمن الصف الثاين باملدرسة العالية  الطلبةجترب عن مجع
األول، الدرجة اليت  يف اللقاء 1يف الدورة مت احلصول على نتائج هلذا البحث من القيمة املتوسطة كندال. 

فالقيمة املتوسطة اليت مت احلصول  .74،58الثاين تزيد الدرجة إىل  يف اللقاء 72،94ليها مت احلصول ع
 يف اللقاء 2ويف الدورة  92،23 رجتهااألول د يف اللقاء 2مث يف الدورة  .72،71هي  1عليها يف الدورة 

مما . 93،94هي  2فالقيمة املتوسطة اليت مت احلصول عليها يف الدورة  .98،94الثاين تزيد الدرجة إىل 
وهذا يدل على أن لعبة ختمني الصور . %14،75الدورة الثانية بنسبة أدى إىل زيادة من الدورة األوىل إىل 

 على سيطرة مهارة الكالم. الطلبةفعاال لتقية قدرة 

 Kade Sukerni Ida Ayu, dan Oka Purnami Ida Ayu  من الصف  الطلبةجترب عن مجيع
ول هلذا البحث يق الطلبةونتائج املقابلة مع . SMAN 1 Angkola Selatan Tapanuli Selatan األول بــ
انت ك  إن لديهم دافعا كبريا ملمارسة اللغة العربية بسبب استخدام لعبة ختمني الصور عند التعلم. الطلبة

وكانت  72،125الدرجة اليت مت احلصول عليها يف هذا البحث من االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية 
 .85،452الدرجة من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة 

 الخاتمة

على  كفاءة   ذا اأن يكون املعلم قادر ينبغي ، إىل منتهى الغاية عملية التعليميةال للحصول على  
لعبة هي وسيلة لومن هذه ا. نشودةأهداف التعلم امللتحقيق  جذابإعداد الوسيلة التعليمية بشكل جيد و 

استعراض األدبيات، قد استعراض من عديد البحث أن استخدام لعبة ختمني الصور. بناء على نتائج 
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على  لطلبةالتقية قدرة و  مثمرا جذاباوجيعل تعلما  ممال سائما ختمني الصور مهمة لكي التعلم اليكون
خدام لعبة ختمني است أن يتضح مما سبق ذكرهسيطرة مهارة الكالم. ومن نتائج استعراض األدبيات اليت قد 

      على سيطرة مهارة الكالم. الطلبةترقية قدرة  يفالصور فعال 
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