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 استهالل

 

َنا َلنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا  (96)ْيَ نِ سِ حْ مُ َوِانَّ هللَا َلَمَع الْ قلىَوالَِّذْيَن َجاَهُدْوا ِفي ْ

 {96: سورة العنكبوت}

ََ نً اُه قُ ْرآِاَّنَّ أَنْ َزْلنَ   (2)نَ وْ لُ قِ عْ ت َ  مْ كُ لَّ عَ ا لَ ي  بِ رَ  

 {2 :سورة يوسف}

 {مِ يْ ظِ عَ الْ  هللاُ  قَ دَ صَ }

 

 :قال أمري املؤمني َمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر

َََلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َفِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ   ِاْحِرُصْوا 



 و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اإلهداء

ذين لال      إىل أيب املكرم سّيد برهان وأمي املكرمة احملبوبة شريفة مجلية 
مث إىل أخيت الكبرية . آلخرةدين والدنيا واربياين صغريا وحفظهما هللا يف سالمة ال

 .ومجيع أسريت املكرمني تني احملبوبتني الغغري وأختني

الذين قد علموين  احلكومية،معة الرانريي اإلسالمية يف جا وإىل أساتذة
 .علوما انفعة وأرشدوين إرشادا صحيحا

أقول هلم . وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
شكرا جزيال على مساعدهتم يف إجناز هذا البحث العلمي، جزاهم هللا خري 

 .اجلزاء

  

  



 ز
 

 شكر وتقدير

 

لىأشرفوالصالةوالسالمع.عريبهلذاالوجودبلسانأنزلالقرآناحلمدهللالذي
وعلىآلهوأصحابهأمجعنيولود وأصص ن نق بلة الااد  دمحملسو هيلع هللا ىلاملوجود وأعم امل

.إىليومالدي تبعته ون 

إبذنهللا متتالباحث  الرتبق يفأتلوتوصققهقد لكلق  اليتتقدم البحث  قفهذا
الشهادة على للحصول أتشقه بندا اإلسالنق  احلكونق  الرانريي جانع  املعلمني وأتهقل

 األول الباحث . (S.Pd)اجلمع  اختارت حتوقد املووو  ب"ت الكالم نهارة لعب تعلق 
KOKAMI ( بــدراس جتريبق MTsN 3 Pidie").

للمشرصنيالكرمينيمهااألستاذيفهذهالفرص السعقدةتشكرالباحث شكراجزيال
 ترنقزيالنقنورسيىهقمسالدكتور بذالجهودمهااللذااملاجسترياملاجستريواألستاذ قد ن

أوله ن  كانال جقدا إشراصا الرسال  أتلقفهذه على إشرافالباحث  يف أوقاهتما ووسع
.اجلزاءخريهللاأنيباركهماوجيزيهماإىلآخره عسى

جانع الرانريياحلكونق اإلسالنق وعمقدكلق الرتبق الباحث ابلشكرملديروتقدم
أنوا العلوماالذي قدعلموهعاألساتذة تعلق اللة العربق ومجققسأتهقلاملعلمنيورئقس

إبعارةالكتباإرشاداصحقحا كذلكملوظفياملكتب الذي قدساعدوهااملفقدةوأرشدوه
.احملتاجإلقهايفكتاب هذهالرسال 



 ح
 

وتقدم املدرس  لرئقس الشكر والقلب MTsN 3 Pidieالباحث  املدرسني وجلمقع
والتنسىالباحث أنتتقدم.عندعملق البحثساعدوهايفمجعالبقاانتاحملتاجإلقهاالذي 

 ملرحل  العربق  اللة  تعلق  قس  يف لزنالئها 5102ابلشكر بتقدالذي  ساعدوها ميقد
أبحس تعاىلأنجيزيه أدعوهللا.ىلإمتامكتاب هذهالرسال بعضأصكاره الناصع ودصعوهاإ

.يفالدنقاواآلخرةاجلزاء

 البنائي النقد الباحث  ترجو الرسال  وأخريا هذه القارئنيلتكمقل واإلصرتاحاتن 
حسبناهللاونع .وختت الباحث ابلدعاءعسىهللاأنجيعلهذهالرسال انصع للناسأمجعني

.ملنياهللربالعواحلمدعليالعمق الوكقلنع املوىلونع النصريوالحولوالقوةإالابهللال
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صعوبةعند MTsN 3 Pidie،كمارأتالباحثةأثناءمالحظتهاأنالطلبةيفالبحثيفهذا
املعلم،واملفرداتنيغنونأنفسهمحيفظومالمهارةالكالمألهنيفماللغةالعربيةخاصةتعل

التعل عملية أثناء لالهتمام مثرية وطريقة يشعرونياليستخدموسيلة حىتجيعلالطلبة م،
الباحثةتستخدمبذولةللتغل عل هذ املشكلة،اأماابلنسبةللجهودامل.ميفالتعلملةامل

 وسيلة الكالم KOKAMIلعبة مهارة تعليم يف . البحث اأغراضهذا فهي عل لتعرف
ــمهارةالكالميفتعليم KOKAMI لعبةعندتطبيقوسيلةنشطةاملدرسأ ،MTsN 3 Pidieبــ

يفتعليممهارةالكالمKOKAMI لعبةطلبةعندعمليةالتعليمبوسيلةأنشطةالعل التعرف
ــ يفتعليم KOKAMIلعبةستجابةالطلبةبعدتطبيقوسيلةاعل التعرف،MTsN Pidie 3بـــ

الكالم ــمهارة MTsN 3 Pidieبـــ و، العل التعرف وسيلة تطبيق بعد األخرية لعبةنتيجة
KOKAMI ـبـــيفتعليممهارةالكالمMTsN 3 Pidie. وأماطريقةالبحث   اليت

 Pre- (Experiment Design)التمهيديةفهيدراسةجتريبيةابلتصميماتالباحثةتستخدما

درسةاملالحظةملالباحثةورقةتستخدم،وجلمعالبياانتابشكلتصميماجملموعةالواحدة
مجيعالطلبةكانعددأفرادهذاالبحث. ،واإلستبانةاالختبارالقبليوالبعديو،ولطلبة

هذا كعيناتيف(أ)،ومتاختبارالطلبةالصفاألولMTsN 3 Pidieـمنيفالصفاألول
عندلبةالطاستجابةوأنشطةاملدرسةوالطلبة،أننتائج.طالبا20البحثيبلغعددهم

نتيجةل،٪5،78وأمانتيجةأنشطةاملدرسةفهي.ممتاز KOKAMI مهارةالكالمبلعبةمتعل



 س
 

 الطلبة ل٪5،78 فهيأنشطة الطالبةنتيجة، واستجابة اإلفهي جياإلجابة (٪55،9)ابية
وإناستخداموسيلة.حالممتازوهذ داللةإىل(٪20،9)مناإلجابيةالسلبيةأكثر
وتكونهذ النتيجةبناءعل أن.ممهارةالكالمالطلبةعندتعلقدرةرقيت KOKAMIلعبة

وهذ يدل.ttabel))2،05 > 5،95نتيجةتاجلدولأكربمن( (ttestنتيجةتاحلساب
.عل الفرضالصفريمردودوالفرضالبديلمقبول
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ABSTRACT 

Thesis Title  : Learning Speaking Skills by Using KOKAMI Games  

(Experimental Research at MTsN 3 Pidie) 

Name   : Syarifah Yunda Zifani  

NIM   : 150202094 

In this study, researchers have observed that students at MTsN 3 Pidie are weak in 

learning Arabic, especially in speaking fluency. Due to the lack of mufradat 

mastered by students and teachers do not use interesting learning media and 

methods during the learning process, thus making the teaching and learning 

process boring. As for efforts to overcome this problem, researchers used the 

KOKAMI game media in learning speaking skills. The purpose of writing this 

study was to determine the activities of the teacher when applying the KOKAMI 

game media in learning speaking skills at MTsN 3 Pidie, to determine student 

activities when applying the KOKAMI game media in learning speaking skills at 

MTsN 3 Pidie, to determine student responses after the application of the 

KOKAMI game media in learning speaking skills at MTsN 3 Pidie, and to find 

out the final results after the application of the KOKAMI game media in learning 

speaking skills at MTsN 3 Pidie. The research method used by researchers is the 

experimental method (pre-experimental design) with a pretest and post-test design 

in one group, and to collect data, researchers use teacher and student observation 

sheets, pre-test post tests, and student questionnaires. The population of this study 

were all students one class of MTsN 3 Pidie, class one A were selected as samples 

in this study, amounting to 20 students. The results of teacher and student 

activeness, as well as student questionnaires in the learning process of speaking 

skills using the KOKAMI game media are very good. The results of teacher 

observations are 89.5, for the results of student observations is 80.5, and for the 

results of student questionnaires are positive answers (79.5%) greater than 

negative answers (20.5%) this is a very good indication. And the use of KOKAMI 

game media is very effective in increasing students' abilities in learning speaking 

skills. And this is clear from the results obtained by students after learning, the 

results show that the test results (t-test) are greater than the table (t-table) results 

of 9.57> 2.09. The null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis 

(Ha) is accepted. 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi : Pembelajaran  Keterampilan Berbicara Dengan Permainan KOKAMI  

(Penelitian Eksperimen Di MTsN 3 Pidie) 

Nama  : Syarifah Yunda Zifani  

NIM  : 150202094 

Pada penelitian ini, peneliti telah melihat selama melakukan pengamatan bahwa 

siswa-siswa di MTsN 3 Pidie lemah dalam pembelajaran bahasa Arab khusus dalam 

kemahiran berbicara. Dikarena sedikitnya mufradat yang dikuasai siswa dan juga 

guru tidak menggunakan media dan metode pembelajaran  yang menarik selama 

berlangsungnya proses belajar, sehingga membuat pembelajaran menjadi  

membosankan. Adapun upaya untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti 

menggunakan media permainan KOKAMI dalam pemebelajaran kemahiran 

berbicara. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan guru 

ketika menerapkan media permainan KOKAMI dalam pembelajaran kemahiran 

berbicara di MTsN 3 Pidie, untuk mengetahui kegiatan siswa ketika menerapkan 

media permainan KOKAMI dalam pembelajaran kemahiran berbicara di MTsN 3 

Pidie, untuk mengetahui tanggapan siswa sesudah penerapan media permainan 

KOKAMI dalam pembelajaran kemahiran berbicara di MTsN 3 Pidie, dan untuk 

mengetahui hasil akhir sesudah penerapan media permainan KOKAMI dalam 

pemebelajaran kemahiran berbicara di MTsN 3 Pidie. Adapun metode penelitian yang 

digunakan peneliti adalah metode eksperimen (pre-Experimental Design) dengan 

design pre-test post-test dalam satu kelompok, dan untuk mengumpulkan data peneliti 

menggunakan lembar observasi guru dan siswa, test pre-test post-test, dan angket 

siswa. Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas satu di MTsN 3 Pidie, 

dan kelas satu A terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 20 

siswa. Adapun hasil keaktifan guru dan siswa, dan juga angket siswa dalam proses 

pembelajaran kemahiran berbicara dengan  menggunakan media permainan 

KOKAMI sangat baik. Hasil dari observasi guru adalah 89,5%, untuk hasil dari 

observasi siswa adalah 80,5%, dan untuk hasil angket siswa adalah jawaban positif 

(79,5%) lebih besar dari jawaban negatif (20,5%) ini merupakan indikasi yang sangat 

baik. Dan penggunaan media permainan KOKAMI sangat efektif untuk meningkat 

kemampuan siswa dalam pembelajaran kemahiran berbicara. Dan ini jelas dari hasil 

yang diperoleh siswa setelah pembelajaran, hasilnya menunjukkan bahwa hasil test 

(t_test) lebih besar hasil table (t_tabel) 9,57 > 2,09. Ini menunjukkan Hipotesa nol 

(H0) ditolak dan Hipotesa alternatif (Ha) diterima. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 مشكلة البحث -أ
ن اللغة العربية هلا مكانة عظيمة عند املسلمني، حيث أهنا لغة القرآن الكرمي ولغة إ 

لغة أجنبية   وهذه. حية ابقية مادام اإلسالم، وهلا احلروف اهلجايئة اليت مل متتلكها لغة أخرى
مهارة االستماع والكالم    ات، وهيمهار  وهي تشتمل على أربع. اإلندونيسي عند اجملتمع

 ت املختلفة واختيار طرق التعليمعلينا أن هنتم هبذه املهارا بوجي. احلديث والقراءة والكتابةأو 
 .ووسائلها املناسبة يف تعليم اللغة العربية

ان عما وهو ترمجة اللس. ستماعبعد اال اللغوية األربعات هار مهارة الكالم من أهم امل
يف التبادل  دهافوائق قواللغة ال تتح 1.ستماع والقراءة والكتابةتعلمه اإلنسان عن طريق اال

تتطلب أشياء أخرى  هذه املهارة. إال بواسطة النطق والتعبري الشفهيوالتفاهم بني الناس 
ة هذه املهارة مهم. ب والقواعد والنحويةيلرتاكمن املفرادت وا وهاأن يعرف للطلبة ينبغي

 .دفعهم يف تعليم اللغةلت
مالكها على متعلمي اللغة العربية إ بجي فالكالم هو إحدى املهارات اللغوية اليت

 العامة ملهارة الكالم  أهدفو   .وتعد أهنا يف صورة ممارسة فردية منطوقة على أي مستوى

                                                             

ملسلم للمشر و دار ا: الرايض)،اق تدريسهائاملهارات اللغوية ما هيتها و طر أمحد فؤاد حممود عليان،           
 86: ، ص(م 199التوزيع، 
 00 :ص( م 002 الرانريي، دارالسالم،  جامعة) ، املدخل إىل علم اللغةخباري مسلم         



  
 

هم يف تعليم دور م لهوكان احلوار نوًعا من مهارة الكالم، .ت نطقا صحيحاهي نطق األصوا
 .صاة بني شخصني أو أشخاحلوار مبعين احملادثة أو املناقشكالم، فهي   ألهنا اللغة العربية

. هنم يتكلمون أكثر مما يكتبونمون الكالم أكثر من الكتابة أي إوكان الناس يستخد
حاجاته وتنفيذ  إلشباع األشخاص لكالم أو احملادثة هي وسيلةكما يرى دمحم أمحد سيد أن ا

يف حياة        تكريرا وممارسة واستعماال األكثر ةاداأليف اجملتمع الذي حييا فيه وهي  متطلباته
مهارة الكالم هو عنصر من إذا 0.جتماعى من الكتابةالناس وأكثر قيمة يف االتصال اال

أكثر  ألن ختتار الباحثة هذه املهارة للبحث ،ولذلك .العربيةعناصر مهمة يف تعليم اللغة 
 مهارة الكالم بواسطة. يبالون مهارة الكالم عند تعلم اللغة العربية خاصة ال مالعليف الطلبة 

 .على املفردات والقواعدوا سيطرهتم أن يعرف ونيستطع جيعلهم ال
 ميهتتم بتعل بفيدي اليتإحدى املدرسة  العصرية   MTsN 3 Pidieيف املدرسة ولذلك

قل ة  ومنها حدثهاهنا مسائل يف  لكن  . اللغة العربية وما سواها من العلوم الدينية وغريها
كل  خاصة يف الكالم ألن م اللغة العربيةتعل عندالتعليم، لديهم صعوبة  ام الطلبة يفاهتم

هم و  .املدرسة العامةاملدرسة اإلبتدائية فقط ولكن بعضهم من مل يكونوا خرجيي مجيع الطلبة 
ثوا ابللغة العربون ال يستطيع  نو حيفظ ال يغنون أنفسهمم ية ألهنأن يتكلموا ويتحد 
 .هم ال يقدرون وال يفهمون تعليم اللغة العربية جبيدة خاصة يف مهارة الكالمحىت .املفردات
 ل ة،يستخدم املعلم مم اليت التعليم وسيلةخرى اليت وجدهتا الباحثة هي األشكلة املو 

بة أن اللغة العربية هي الدرس الطل هو رأي ماململة يف التعلاألمر الذي جيعل الطلبة يشعرون 
. غواب فيهر هي درس ممل وليس درسا مون أن اللغة العربية الصعب للفهم، بعض الطلبة يرو 

 KOKAMI.عبة هي وسيلة التعلم بلو  ىق وسيلة التعليم األخر تريد الباحثة أن تطب تايللواب

                                                             

 (م1992منشورات جامعة دمشق، )، الطبعة الثانية  –يف  طرئق تدريس الغة العربية دمحم أمحد السيد، 0  
 92 : ص
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حتفيز وجذب  رغبة الطلبة على املشاركة بنشاط يف عملية  ميكن KOKAMI لعبة 
، تكون أمر أن الرسالة ميكن. إعداد املربع الذي حيتوي على الرسائل كميسراملعلم  . التعليم

الصور أو الرموز، األسئلة، اإلشارة، زايدة والعقوبة كانت مكتوبة على قطعة من الورق 
  .خمتوم املقوى وضعها يف مطروف

    حبكم طبيعته طلبة املدرسة املتوسطة . يع الطلبةهذه اللعبة قادرة على إشراك مج
       وتؤكد هذه اللعبة أيضا يف مهارات الكالم للطلبة مع التحفيز . ما زلت جيب للعب

 .KOKAMIمن حمتوايت األمر الذي هو على البطاقة يف لعبة 
       جياد إجابة للمشكلة املوجودة إل ةالباحث تانطالقا من تلك الظواهر، حاول

لوسيلة اب املوضوع املتعلقة  ةالباحث تفاختار  ألجل ذلك MTsN 3 Pidie.ـ ــبــــبني الطلبة 
دراسة " )KOKAMI" تعليم مهارة الكالم بلعبة: وهو. مهارة الكالم قدرة املناسبة لرتقية

 (.MTsN 3 Pidie ـبـجتريبية  

 أسئلة البحث -ب

م مهارة تعلرقية قدرة الطلبة يف ت يةيفك الباحثة عن زلبحث السابقة فرتكبناًء على خلفية ا
 .KOKAMIلعبة وسيلة تطبيق بالكالم 
 :فتقدم الباحثة أسئلة البحث كما يليهذا البحث،  املسائل احملتاج إليها لإلجابة يفأما 
    مهارة الكالم تعليم يفKOKAMI لعبة  تطبيق وسيلةعند  أنشطة املدرسكيف  .1

 ؟MTsN 3 Pidieبـــــــــ 
مهارة  ليمعت يف KOKAMIلعبة عملية التعليم بوسيلة  الطلبة عند أنشطةكيف  . 

ــــــالكالم   ؟MTsN 3 Pidie بـــ

                                                             

  
4
Abdul Qadir, Melalui   Kokami  Menguasai  Bahasa  Inggris, 2004, hal. 186. (Serial Online)  

http://www. republika.co.id/suplemen/cetak, diakses pada tanggal 20 September  2018. 
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    مهارة الكالم تعليميف  KOKAMIلعبة ستجابة الطلبة بعد تطبيق وسيلة كيف ا .0
 ؟MTsN 3 Pidie بـــــــــ

     مهارة الكالم تعليميف KOKAMI لعبة بعد تطبيق وسيلة  ةنتيجة األخري كيف  . 
 ؟MTsN 3 Pidieبـــــــــ 

 هداف البحثأ -ج
 :اآليتالنقاط الباحثة يف رتكزوأما األهداف هلذا البحث ف

مهارة الكالم  يف تعليم KOKAMI لعبةتطبيق وسيلة  عند أنشطة املدرس على لتعرفا .1
 .MTsN 3 Pidie بـــــــــ

مهارة  يف تعليمKOKAMI لعبة عملية التعليم بوسيلة  الطلبة عندأنشطة  على لتعرفا . 
ــــــ الكالم   .MTsN 3 Pidieبـــ

مهارة  تعليميف  KOKAMIلعبة ستجابة الطلبة بعد تطبيق وسيلة ا على لتعرفا .0
ــــــالكالم   .MTsN 3 Pidie بـــ

مهارة  تعليميف KOKAMI لعبة بعد تطبيق وسيلة  ةنتيجة األخري ال على لتعرفا . 
 .MTsN 3 Pidie ـــــبـــالكالم 

 أمهية البحث -د
 :بعد حتقيق األهداف السابقة فتأيت بعد ذلك أمهية البحث، وهي

 تعليم اللغة    يف  KOKAMI لعبةاستخدام وسيلة عرفة محيصل على أن : للمدرس   .1
 تعليم مهارة الكالميف  ةالعربية خاص               

 .مهارة الكالم مييف التعل تازةمم النتيجةأن حيصلوا على : للطلبة      . 
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 أن حتصل على البياانت اليت حتتاج إليها كتابة هذه الرسالة : للباحثة     .0
 .أن حتصل على الدرجة العلمية اليت قر رهتا اجلامعة لقسم اللغة العربيةو              

 البحث ضفر   -ه
 KOKAMIلعبة ه الباحثة يف هذه الرسالة فهو تطبيق وسيلة تأما الفرض الذي افرتض 

ــ يف فهم اللغة العربية وسيطرة  الطلبة قدرة هارة الكالم ترقيم تعليم يف MTsN 3 Pidie بـــــ
 .مفرداهتا

 حدود البحث -و
 .تكون حدود البحث من موضوعية ومكانية وزمانية 

م مهارة يلتعل KOKAMIوسيلة لعبة : احلد املوضوعي يف هذا البحث فهو وأما -
ــــــ   .MTsN 3 Pidieالكالم بـــ

 .MTsN 3 Pidieمدرسة : ا احلد املكاين يف هذا البحث فهووأم -
  0 0  -019 عام : ا احلد الزماين يف هذا البحث فهووأم -

 املصطلحات معاين -ز
ـــبـ KOKAMIم مهارة الكالم بلعبة يتعلهي  إن موضوع هلذه الرسالة  MTsN 3 Pidieــــ

تشرح أن  الباحثةعلى  فتجب ,ة عن األشياء املتعلقة هبذا املوضوعبحث الباحثقبل أن ت .
 . معاىن بعض األلفاظ أو املصطلحات املوجودة فيه
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 :وأما املصطلحات اليت تريد الباحثة أن توضحها يف هذا املوضوع فهي 
 تعليم .1

تعليما، فهو عملية نقل املعلومات  –يعلم  –علم : تعليم اللغة من الكلمات
: الصنعة وغريها وعالماها: ، ذكر لويس معلوف، معناهاالطالبواملهارات من املعلم إىل 

 2.جعله بعلمه
             . املعرفة إىل ذهن الطلبة بطريقة منظمةو اصطالحا هو إيصال العلم 

      نيدمستعملعرفة إىل ذهن الطلبة ليكونوا اصال العلم أو يوعلى هذا فالتعليم هو إ
 8.على القيام بوظائفهم اجملتمع وحياهتم اليومية

 مهارة الكالم  . 
: معناها. را ومهورا ومهارا ومهارةمه –ميهر  –لغة مصدر من مهر " املهارة " كلمة 

  2.حذق
ابخلربة والتعلم والعمل والتدريب  وتنمصطالحا أن املهارة حذاقة وبراعة وقدرة او 

          ستعداد، وأساس أساس من الفطرة واال: على أساسنيوهذه القدرة تقوى . عليها
 6.كتساب والتعلم واملرن املتاصلمن اال 

      ويف أصل اللغة  تكليما وكالما –يكلم  –ر من كلم لغة مصد" الكالم " كلمة 
 9.هو األصوات املفيدة

                                                             

 289: ، ص(م000 ، بريوت: لبنان)، معجم اللغة العربية املنجدمعلوف،س يلو          
 222: ، ص(م1926دار املعرف، : املصرى) ، الزء األول الرتبية والطريقة  التدريسصلح عبد العزيز، 8        
 6 :، ص...اللغوية ما هيتها املهارات أمحد فؤاد حممود عليان،  2         
 6 :، ص...املهارات اللغوية ما هيتها أمحد فؤاد حممود عليان،          

 118:ص ،…معجم اللغة املنجد، لوس معلوف        
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ته يف ذهن له دالل يءح ما يصدر عن اإلنسان ليعرب عن شصطالاوأما املراد ابلكالم يف 
وبناء على هذا، فإن الكالم الذي ليس له . تكلماملاألقل يف ذهن  ىو علأ عموالسااملتكلم 

 10.داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، ال بعد كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا
يف   هو الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما "وعرف دمحم صالح الدين أن الكالم 

فكر به عقله من رأي أو  خريدما اسات نفسه من خاطره وما حيول خباطره من مشاعر وإحس
 11.وما يريد أن يزود بغريه من معلومات أو حنو ذلك

 (كوكامي) KOKAMI لعبة .0
أحد األلعاب اللغوية . ب التعليميتستخدم يف أنشطة اللعاللعبة هي الوسيلة التعليمي ة 

كوكامي هو جزء . تنمية الرغبة والتحفيز أنشطة التعليم هو استخدام اللعبة كوكامي عتطييس
ابللعبة  خمتلطةكوكامي هو وسيلة . من اللعبة اللغوية الذي يستخدم صندوق وبطاقة كوسيلته

  1.إما نشط أو سلبية عادة ذين ما تكونالب اللغوية، وتطبيقها اشراك مجيع الطال

 الدراسات السابقة -ح
ملعرفة  ةالباحث تهامأهم أساسيات البحث  الىت  استخد كانت الدراسة السابقة من
على مقارنة النتائج ومعرفة  ةوهذه الدراسة تساعد الباحث. أسلوب الدراسة إجيابيتها وسليبتها

       .ني السابقنيالدراستفادة خربات جوانب الفرق بني دراسته والدراسة السابقة والس
 :الة هيالسابقة يف هذه الرس الدراسة ومن

                                                             

املكتبة النهضة : القاهرة)، طريقة تدريس اللغة العربيةعبد هللا عبد الرمحن الكندري وإبرهيم دمحم عطا،          
 60: ، ص(م1990 املصرية، 

       
  
 دار القلم،: الكوت)، تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية، الطبعة الثالثةصالح الدين على جماور، دمحم  
      0  :، ص(م1922
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 Abdul Qadir, Melalui Kokami… Hal. 186. 
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 10.مدثر :سماال .1

دراسة جتريبية )تطبيق وسيلة لعبة الساقي لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة : املوضوع
 .م 016 يف السنة ( احلديث للرتبية اإلسالميةاملنار مبعهد 

 رأنشيضعفون يف احملادثة، كما البحث من هذه الرسالة أن بعض من الطلبة  مشكلة
املفردة والعبارة، هم يستخدمون املفردات دون مالحظة  نطقالباحث أهنم عاجزون يف 

   سالة هي ملعرفة و يهدف الباحث يف كتابة هذه الر . للقواعد الصحيحة يف اللغة العربية
 .فعالية استخدام وسيلة لعبة الساقي لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبةعلى 

      أما نتائج . ةجتريبيهي طريقة البحث  يف هذاالطريقة اليت تستخدمها الباحثة 
من هذه الرسالة هي أن أنشطة الطلبة يف تطبيق وسائل لعبة الساقي لرتقية مهارة الكالم 

، وإن وسائل لعبة % 22،2تكون جيد جدا كما تبدو من نتيجة مالحظة أنشطة املعلم 
     أكرب  (ttest)تبدو من نتيجة ت احلساب الساقي لرتقية مهارة الكالم تكون فعالية كما 

 .مقبول (ttable) من نتيجة ت اجلدول

لرتقية قدرة الكالم فهما الدراسة احلالية نب االتفاق بني الدراسة السابقة و وأما جا
      . ومن انحية االختالف هي الوسيلة. منهج البحث فهو منهج جترييبومن حيث 

وأما  ،لعبة الساقي لرتقية مهارة الكالمتبحث عن تطبيق الوسيلة كانت الرسالة السابقة 
 .لرتقية مهارة الكالم KOKAMIلعبة  تطبيق الوسيلةالرسالة احلالية تبحث عن 

 

                                                             

لدى الطلبة مبعهد املنار احلديث للرتبية اإلسالمية تطبيق وسيلة لعبة الساقى لرتقية مهارة الكالم مدثر،           
 .م 016 رسالة اجلامعة، كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية، سنة ، أبتشية كربى
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  1.حي املوليدا: سماال . 

يف الصف الثاين دراسة جتريبية) KOKAMIبوسيلة  كيب العربيةا الرت تدريس : املوضوع
ــ  .م019 يف السنة ( MAN 3 Aceh Besarبــــــــ

اليت     كرتونية الالبحث من هذه الرسالة أن استخدم املعلم وسائل اإلعالم  مشكلة
فيشرح املعلم اإلضافة مث يعطي نص القصة ويطلب من الطلبة مثلة على اإلضافة، األ مبا فيها

  ال يقدرون  البحث عن أمثلة من اإلضافة الواردة يف النص، ومع ذلك فكثري من الطلبة 
  مت شرحها من قبل املعلمني، أحد أسباب املشكلة إلضافة اليت اب لقة املتع على فهم املواد

من هذا البحث  األهداف .أثناء عملية التعلممثرية لالهتمام  وسيلةهو أن املعلم ال يستخدم 
لتدريس الرتاكيب العربية وخاصة يف تعليم  KOKAMIهي لتعرف أنشطة الطلبة استخدام 
قدرة الطلبة لتدريس الرتاكيب العربية وخاصة يف تعليم إضافة، والتعرف على مدى ترقية 

 .KOKAMI ــــــــب إضافة

          أما نتائج . ةالتجريبي هي هذه البحثالطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف 
ممتاز، وأما نتيجة أنشطة   KOKAMIوسيلةتدريس الرتاكيب العربية ب من هذه الرسالة هي أن

        وهذه داللة إىل حال ممتاز، % 90فهيKOKAMI وسيلة املدرسة عند التعليم ابستخدام 
يف ترقية قدرة الطلبة  ليةافعالرتاكيب العربية تكون  تدريس يف KOKAMIاستخدام وسيلة وإن 

      أكرب  (ttest)ت احلساب أن نتيجة افة، وتكون هذه النتيجة بناء على على تعلم اإلض
 .08 <9،8،  (ttable)من نتيجة ت اجلدول 

                                                             

 MANدراسة جتريبية يف الصف الثاين بــــــــــ ) KOKAMIتدريس الرتكيب العربية بوسيلة ،حي املوليدا          

3Aceh Besar)، م 019 اجلامعة، كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية، سنة رسالة. 
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وسيلة  فهما من حيثالدراسة احلالية نب االتفاق بني الدراسة السابقة و وأما جا
KOKAMI ومن انحية االختالف أن الدراسة . يث منهج البحث فهو منهج جترييبح ومن

احلالية لتدريس الرتاكيب العربية، وأما الدراسة KOKAMI وسيلة السابقة تستخدم الباحثة 
 .تعليم مهارة الكالمل KOKAMIلعبة  وسيلة ستخدما

 طريقة كتابة الرسالة -ط
وأما طريقة التأليف يف هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقررة 

 الكتاب املسمى بــــالرانريي اإلسالمية احلكومية في الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعةكلية يف  
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018”. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ومباحثهامهارة الكالم  -أ

 تعريف مهارة الكالم -1
ستماع والكالم والقراءة مهارة االمن و  غوية أربع مهاراتلرات الاهمأن  ةاملعرفمن 

ن وهو ترمجة اللسا, ستماعمن مهارات اللغة بعد اال ةهارة الااي هو املوالكالم . والكتابة
. ستماع والقراءة والكتابة وهو من العالمات املتم زى لإليسانعن طريقة اال  تعلمه اإليسان 

    هو الصوت املشتمل  فظول". اإلفادةو  فظل"كل صوت كالماً، الن الكالم هو  فل س
على األقل يف ذهن اين معالاإلفادة هي مادلت على املعىن من  وأما على بعض احلرف،

 1.املتكلم

املعىن  :األصوات املف دة ، وعند املتكلمني هو: الكالم يف أصل اللغة عبارة عن
اجلملة : يف يفسي كالم، ويف اصطالح النحاة: القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال

  .(جاء الشتاء) املركبة املف دة حنو 

 

                                                             

املكتبة النهضة : القاهرة)، ، طريقة تدريس اللغة العربيةعبد هللا عبد الرمحن الكندري وإبره م دمحم عطا         
  23 :، ص(م1991املصرية، 
  23 :، ص(املكتبة بدون السنة)، ط، اجلزء الثاينيالوساملعجم بره م أي س ورفاقة، إ    



1  

 

 
هو الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما "وعرف دمحم صالح الدين أن الكالم 

حساسات وما يزخر به عقله من رأي  يف يفسه من خاطره وما حيول خباطره من مشاعر وإ
 3.و فكر وما يريد أن يزود بغريه من معلومات أو حنو ذلكأ

 العربيةوأهدافه يف تعليم اللغة  أمهية مهارة الكالم -2

 يف تعل م اللغة العرب ة أمه ة مهارة الكالم -أ
ال شك أن الكالم أو التحدث من أهم الوان النشاط اللغوى  سواء للكبار و 

ومن هنا ميكن اعتبار .الكالم أكار من الكتابة يف ح اهتم خدمونيستوالصغار، فالناس 
وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء .الكالم والشكل الرئ س لالتصال اللغوى ابلنسبة لإليسان

  .يف املمارسة اللغوية واستخدامتها
سنحاول ف ما يلي أن يوضح أمه ة الكالم يف احل اة يف يقاط حمددة يكشف لنا 

 :األمه ةجوايب من هذه 
التدريب على الكالم يعّود األيسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على مواجهة  .1

 .اجلماهري، فالكالم وس لة اإلقناع والفهم بني املتكل م املستمع
التدريب على الكالم يعّود األيسان ملواجهة احل اة املعاصر مبا ف ها من حرية وثقافة،  . 

   وإبداء الرأي واالقناع خاصة يف القضااي املطروحة للمناقشة  وحاجة ماسة إىل املناقشة
 .بني املتكلمني أو املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمل خالف

                                                             

         
دار القلم، : الكوت)، تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية، الطبعة الثالثةدمحم صالح الدين على جماور،  3

  3 : ، ص(م1911
 21: ص ،(م111 دار الفكر العريب : القاهرة)، تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مدكور،          
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الكالم مؤشر صادق إىل حد للحاكم على املتكل م ومعرفة مستواء الاقايف وطبقة  .3
دمون غالبا االجتماع ة ومهنته ذلك ألن املتكل م على اختالف أيواعهم إمنا يستخ

 .اصطالحات لغوية تنبئعن عملهم
      للفرد فرصة أكار يف التعامل  والكالم يشاط إيساين يقوم به كل إيسان ح ث يت ح . 

          مع التعبري على مطالبة الضرورية والتنف س عما يعاي ة ل خفف من حدة األزمة 
 .اليت يعاي هاأواملواقف اليت يتعرض هلا

رئ سة للتعلم يف كل مراحل احل اة، من املهد إىل اللحد وال ميكن أن يستغى والكالم وس لة  .5
 5.عنه معلم أو طالب يف أية مادة علم ة من املواد للشرح والتوض ح والسؤال واجلواب

 يف تعل م اللغة العرب ة هداف مهارة الكالمأ -ب

 :هناك أهداف عامة لتعل م احلديث ميكن أن يعرض ألمّهها ف ما يلي
 .ينطق املتعّلم أصوات الّلغة العربّ ة أن .1
 .أن ينطق املتعّلم األصوات املتجاورة املتشاهبة . 
 .أن يدك الفرق يف بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة .3
 .أن يعرّب عن أفكاره مستخدما الص غ النحوية املناسبة . 
     اصة أن يعرّب عن أفكاره مستخدما النظام الصح ح لرتك ب الكلمة يف العرب ة خ .5

 .يف لغة الكالم
 الّتعبري الشفوي مال التذكري والتني ث ويم  ز أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف .6

 .أزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلغرب ةالعدد واحلال ويظام الفعل و 
أن يستخدم لعمره ومستوى يضجة وقدراته، و  أن يكتسب ثروة لفظ ة كالم ة مناسبة .1

 .ا عمل ات  اتصال عصريةهذه الاروة يف إيمم
                                                             

  111 -116 :، ص(مرجع سابق)، ، تدريس اللغة العربيةإبراه م عطا         
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ناسبة لعمره ومستواه اإلجتماعي املكال الاقافة العرب ة املقبولة و أن يستخدم بعض أش .2
 .اإلسالميو  ن يكتسب بعض املعلةمات األساس ة عن الرتاث العريبوطب عة عمله، وأ

 .مفهوما يف مواقف احلديث البس طةأن يعرب عن يفسه تعبريا واضحا و  .9
مرتابط لفرتات التحدث  هبا بشكل متصل و عرب ة و  اب للغة الن يتمكن من التفكريأ .11

 .زمن ة مقبولة 
     ومن أهم األهداف اليت جيب أن يعمل املنهج مبا ف ه املدرس على حتق قها خاصة 

 :يف احللقة األوىل من مرحلة التعل م األساسى مايلي
 .تطوير وعى الطفل ابلكلمات  الشفوية كواحدات للغة .1
 .اللفظ ة والشفه ة إثراء ثروته . 
 .تقومي روابط املعىن عنده .3
 .مك نة من تشك ل اجلمل وترك بها . 
 .تنم ته قدرته على تنظ م األفكار يف وحدات لغوية .5
 .حتسني هجائه ويطقه .6
 6.إستخدامه للتعبري القصصي املسلي .1

  وأقسامها يف اللغة العربية أنواع مهارة الكالم -3
 اللغة العرب ة يف الكالمأيواع مهارة  -أ

 .ينقسم الكالم إىل قسمني فهي الكالم الوظ في والكالم اإلبداعي
 
 

                                                             
  9: ،ص...تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مدكور،   
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 كالم الوظ فيال.1
           فيالوظوهو مايؤدي غرضا وظ ف ا يف احل اة يف حم ط اإليسان، والكالم 

اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظ م ح اهتم، وقضاء حوائجهم : هو الذي يكون الغرض منه
 .احملادثة، واملناقشة: مال

والكالم الوظ في ضروري يف احل اة، اليستغين عنه إيسان، والميكن أن تقوم احل اة 
والحيتاج هذا النوع (. املادية واالجتماع ة)بدويه، فهو حيقق مطالب احل اة لإليسان 

( يف احل اة احلاضر)الستعداد خاصا، وال يتطلب أسلواب خاصا، ومواقف احل اة العمل ة 
يف العمل، : تطلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذي ممارسه املتكالم يف ح اته، مالت

 .واألسواق، ويف وسئل اإلعالم املسموعة واملرئ ة
 الكالم اإلبداعي.  
وهو يقصد به إظهار املشاعر، واإلفصاح عن العواطف، وخلجات النفس، وترمجة  

ظ، ج دة السق، بل غة الص اغة مبا يتضمنصحتها اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللف
لغواي وحنواي، حب ث تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجداي ة مع من قاهلا، كي يع ش 

  م عن مجال الطب عة، املكلّ : ، وحيس مبا أحسن هو به مالمعه يف جوه، وينفعل ابيفعاالته
 .أو املشاعر العاطف ة، أو مشاعر احلزن أو الفرح

وهذا النوع ضروري يف احل اة أيضا، فعن طريقة ميكن التنثري يف احل اة العامة، إباثرة  
ره إاث: املشاعر وحتريك العواطف حنو أجتاه معني، فنسلوب الكالم األديب من خصائصة

كم من كلمات كان هلا فعل السحر يف يفوس الناس، فحر  األحاس س، وحتريك العواطف، و 
 . ابكت ج وشا، وأاليت قلو 
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جمتمع احلديث، ضروري لكل إيسان يف ( اإلبداعيو  الوظ في)التعبريين  موكال 
تماع ة، والتعبري اإلبداعي حيقق لإليسان حاجته من املطالب املادية واالج الوظ فيفالتعبري 

 1.من أن يؤثر يف احل اة العامة أبفكاره وشخص تهميكنه 
 اللغة العرب ة يف الكالمأقساممهارة   -ب

 :الّتعبري الّشفويو  ادثةاحملومها . الكالم إىل قسمنيم نقسيالدّكتور عبدهللا البشري 
 احملادثة . 1

األستاذ أو الّتلم ذ والّتلم ذ نافشة اّليت جتري بني الّتلم ذ و احملادثة هي الكالم احملاورة أو امل
 2.حّّت يزيد كاري املفردات

 :أهداف احملادثة
 :د أمحد طع مة كما يليرأى الدّكتور رش اعنهأما أهداف تدريس احملادثة 

  ودون ايتظار مستمر ملن ب دؤهمالطلبة عند  احملادثةتنم ة القدرة على املبدأ يف. 
 تنم ة ثروهتم اللغوية. 
 حساس ابلاقة لغة مفردات وترك ب مما يشبع لدي اإليمك نهم من توظ ف معرفتهم ابل 

 .القدرة على اإلجنازاحلاجة للتقدم و و 
 التصريف يف املواقف املختلفةعلى االبكار و الطلبة م ة قدرة تن. 
 اليت حيتاجون ف ها إىل ممارسة ملختلفة اليت حيمل مرورهم هبا، و للمواقف ا تعريض الطلبة

 .اللغة

                                                             

   199:دار املسلم للنشر والتوزيع: الرايض)، ق تدريسهاائاملهارات اللغوية ماهيتها وطر اد عل ان، ؤ محد فأ1       
 .23- 2: ، ص(م

 
8
       Yusuf Tayar dan Syaiful Anwar, Metodologi pengajaran agama dan Bahasa  Arab 

(Jakarta:  Raja GrafindoPersada, 1997)  Hal .191 
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 تصال الفّعال مع الناطقني ابلعرب ةتدريب الطالب على االو  صال للغويتفهوم االترمجة ل. 
 9.صة ابحلديثمعاجلة اجلوايب النفس ة اخلا 

 الّتعبري الّشفوي.  
يعّد  (.(Mengarang lisan س ةقول ابإليدوي وي الفعايل الكالمالّتعبري هو الّنشاط 
 ال يتنتى الّنجاح يف الّتعبري الكتاىب ي يبين عل ه الّتعبري الكتاىب،و الّتعبري الّشفوى األساس اّلذ

 .إذا مل يعنت اإلعتناء الاّلزم ابلّتعبري الّشفوي
 :التعبريأهداف 

وبذلك  اقدار الّتالم ذ على الق ام جبم ع ألوان الّنشاط الّلغوى اّليت يتطلبها منهم اجملتمع، (1
 .مناقشة ورسائلألوان الّنشاط الّلغوى حمادثة و  يكون األساس اّلذي يقوم عل ه تعل م  الّتعبري

 تفتح دروس الّتعبري جماال واسعا أمام الّتالم ذ لإلبداع واإلبتكار ( 
   حسن عرضها، حب ث تصل نطقى الّسل م وترت ب األفكار و تعود الّتالم ذ على الّتفكري امل (3

 .إىل األخرين بوضوج ودون تعق د
      هم ومشاعرهم، ويقل وجهات يظرهميمكني  الّتالم ذ من  الّتعبري عن أفكارهم وعواطف ( 

 .الكتابةىل غريهم، واإلابية عّما يف يفسهم سواء بطريقة املنلقشة أو إ
الكتابة عندما تدعو احلاحة إل هما أو عندما الم ذ على اإليطالق يف احلديث و يمكني  التّ  (5

 .يتطلب املوقف واحدا منهما
مساعدة الّتلم ذ على الّنك ف يف موقف احل اة املختلفة اّليت تتطلب منه لوان من ألوان الّتعبري  (6

       لخ ص بعض احملاضر تواملقاالت و  ل واجلواب وإدارة احلوار وكتابة املذكراتوكالّسؤا
 11.غري ذلكو 

                                                             
 165:، ص(م1929الربط ايس كو، )، ، تعليم اللغة العربية التاطقني مناهجه وأسالبهرشد أمحد طع مة 

 13  - 16 : ، ص(م1929امعة امللك سعود، جب مطا) ، اللغةاختبار دمحم عبد اخلالق دمحم،   
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 تدريس مهارة الكالم على الطلبةوسائل التعليمية يف الأمهية - 4
وسائل التعل م ة هي وسائل االتصال أو كل يستخدمها املعلم لتحسني عمل ة التعل م 

العادات  لى املهارة واكتساهبمتدريب التالم ذ عو وتوض ح معاىن الكالمات وشرح االفكار 
 .اجتاحة الفهمو 

مشوقا يف تسه ل مهمة معلم اللغة ح ا و  ولقد سامهت الوسائل التعل م ة حبظ وافر
احلاجة  الكالمات اجلديدة دونم بوسائل يف عمله فس شرح اجلمل و جيب أن يستعني املعل

ة اكاليت تشتمل احملا ة الكالم و تقوم املع نات املستخدمة يف ايشطإىل استعمل لغة الدراس و 
 :االعادة ابلوظائف التال ةو 

 تشج ع الطالب على الكالم  (1
 تساعد على ابتكار السباق الذي جبهل كالم الطالب ( 
 توفري املعلومات اليت يس خدمها الطالب يف كالمه (3
 11.يف اعادة ص اغة احلواريمد الطالب يف استعمال اللغة و  ( 

لوحة برامج األيشطة مال الوتشمل مع نات الكالم ابالضافة إىل مع نات االستماع على 
 .الرحالت امل داي ةالربية وااللعاب اللغوية و 

 اومنافعه االلعبة وأهدافه مفهوم  -ب

 اللعبة  مفهوم-  1
واللعبة . أتثر اجل د ويعطيويؤىّب  ملسايرةاللعبة هي الوس لة الفّعال واملؤثّر واملهّمة 

 .عمل ة اليت هتدف لن ل النشاط معني بطريقة أفرح الناس
                                                             

 :، ص(لسعودية العرب ة، دون السنةاململكة ا)، تعليم اللغة العربية لغة األجنبية الوسائطدمحم أمحد سل م،        
111 - 111 
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 حمددهو النشاط الوح د الذي ال يهدف اإليسان حني ميارس إىل غرض : اللعب
       سرور أو ارت اح  –يف رأى كايت  –فهو كالفن . سوى املتعة الناجتة عن اللعب ذاته

أيواع الوسائل  مناأللعاب اللغوية يوع   1.بال هدف، أو متعة خالصة من أي غرض
         وخباصة إذا وضعنا يف اإلعتبار, هم من أيشطة التعل م اإلتصايلالتعل م ة، ويشاط م

 13.أّن الصف مكان مصطنع لتعل م اللغة
األلعاب اللغوية وس لة جديدة استفادت منها برامج تعل م اللغات يف السنوات 

يستخدم . اب ة يف كاري من البالد اليت هتتم بتطوير يظم تعل م لغاهتاتطب قاهتا يتائج إجي األثبت
أليشطة الفصل ة، لتزويد يف تعل م اللغة، لكي يعطى جماال واسعا يف ا( األلعاب)اصطالح 

الدارس بوس لة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنم ة املعلم و 
إلضفاء ( التخمني)هي أيضا توظف بعض العمل اة لعقل ة مال و . املهارات اللغوية املختلفة

 .تت ح للطالب يوعا من اإلخت ار للغة اليت يستخدموهنابعاد اتصال ة على تلك األيشطة، و أ

 أقسام اللعبة- 2

 ةلعبة الرتبويال -أ
اإلجابة  عطيتوأيضا، هذه اللعبة . هي اللعبة يملك عناصر الرتب ة ةبة الرتبويلعالأما 

الكالم )احلاّسة السمعي، البصري، الصوت احلواّس يعين . الالعب حواسّ على  ةاإلجياب 
إتزان احلرك ة، اإلحتمال، القوة، )، كتابة، قدرة الفكر، إتزان الفكر، احلرك ة (ّتصالالوا

 .، الوجداين، وغريهم(املهارات، وخّفة احلرك ة

                                                             
  1  :، ص(كتبة اخلائجىامل)، األلعاب الكالمية اللسانيةأمحد حجري هرير،   

ة العرب ة الرايض، اململك)، اضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبره م الفوزان،   
 131 :، ص(م 111 السعودية ، 
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 ةاللغوي اللعبة -ب
       ل ست اللغة اللغوية زايدة . هي طريقة لتدريس اللغة ابللعبة اللعبة اللغويةأما 

التعل م اليت هتدف ل عطى  يف عمل ة ةمضموييف عمل ة لفرح فحسب، ولكن هذه اللعبة 
واللعبة اللغوية هي تصم م العمل ة يف التعل م، وتتعلق . إىل الطلبة لتطب ق مهارهنمالفرصة 

  1.درس مباشرة أو غري املباشرةب

  منافع اللعبة- 3
قّوي تعمل ة التعل م بفرج وجذب،  علجتن أ ستط عتقال سوايتنا، لعبة ج دة 

 15.التعل م ة، وجتعل اإلمتحان
 :منهاابلصح حة وحيصل اللعبة أش اء،  استخدامهااللعبة يف التعل م، إذا 

 ضّ ع التوتّر الذي يعوق يف عمل ة التعل م .1
 ل يف ب ئة التعل مضّ ع املل . 
 الناس ل تبع ابلتمام يدعو على .3
 لتنم ة عمل ة التعل م . 
 شّ د اإلبكاري يف النفس .5
 توّصل اهلدف دون اإلعرتاف .6
 اجتذب معّت تعلم ابلتجربة  .1
 16.للتعلم اعلونكفرّكز الطلبة   .2

                                                             

، (م1923دار ال خ،  :ايضالر )، األلعاب اللغوية يف تعلبم اللغات األجنبيةصف مصطفى عبد العزيز، ان 1        
 1 :ص

          
  1: ص، ...اللغوية يف تعليم األلعاب انصف مصطفى عبد العزيز، 15

         
  1: ص، ...اللغوية يف تعليم األلعاب صف مصطفى عبد العزيز، ان16



 1 

 

 لغة الة بأهداف لع- 4
 حيّرك التعامل ابللسان .1
 زايدة الفصاحة واإلعتماد على النفس للطلبة  . 
 زّود املقام للتعل م .3
 11.للضّ ع امللالة  . 

 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"لعبة  -ج

 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"تعريف لعبة   - 1 
اللغة  يمدرس هو احد( كوكامي ) السرية  الكلمة وس لة صندوق طبق إّن أول من

اإلجنلزية من مااترام، امسه عبد القادرالذي يدّرس يف املدرسة اإلعدادية احلكوم ة اخلامسة 
     ط عتيسعل م و تيفهم الطالب يظرية ال ألنام، والغرض بصنع هذه اللعبة هو عشر مبااتر 

صندوق  ستخدمت اليتكوكامي هو جزء من اللعبة اللغوية 12.يشرح عن ذلك ابلتفص ل أن
كوكامي هو وس لة ممزوج ابللعبة اللغوية، وتطب قها اشراك مج ع الطالب . وبطاقة كوس لته

عل م ة تول أبن كوكامي هو احد الوسائل الوهو يق عادة ما تكون إما يشط أو سلب ة ذينال
هذه الوس لة . املريبط بلعبة اللغة ولتطب قة حيناج إىل الطالب عمل ة كان أم غري عمليّ 

 .ذهن الطالب عارف واملعلومات يف ع ان تنشن املتستط
 :ه الوس لة حيتاج إىل بعض األدواتهذ ةيواإلعداد

 الصندوق .1
 والغالف . 

                                                             

 31: ص، ...اللغوية يف تعليم األلعاب صف مصطفى عبد العزيز، ان11        
18

Iva Rifa,  Koleksi Games Edukati di Dalamdan di LuarSekolah  (FlashBooks : Yogyakarta , 

2012),Hal. 161. 



   

 

 والبطاقة املصورة .3
 واملقص . 
 19.واجلدول .5

 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"  لعبةمراحل الدرس ابستخدام  -2
يتم وضع . اجمللسكل جمموعة جالس مقابل . طالب 6-5وتتكون كل جمموعة من  .1

ب نما على متنها أعد املعلم . وس لة كوكامي ملحقاته أمام السبورة على الطاولة
 .جدول الدرجات

 وميال أعضاء كل جمموعة من قبل زع م اخت ار من قبل املعلم جنبا إىل جنب  . 
 .مع الطلبة

 .حالل املباراة استغرق رئ س يف مساعدته بشكل كامل من قبل األعضاء .3
 قائد اجملموعة هو املسؤول عن أخذ مظروف واحد من داخل كوكامي عشوائ ا  . 

 .وال ينبغي أن ينظر ف ها مج ع األعضاء
 .من البطاقة لةاألسئأعضاء اجملموعة مسؤولون عن حل  .5
 .يتم حتديد الفائز من أعلى الدرجات وحيق له احلصول على مكافنة .6
 1 .على عقوابتاجملموعات اليت حتصل على إصابة قل ال حتصل  .1

 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"أهداف  لعبة   - 3 
 ترق ة إبتكار الطالب يف مهارة الكالم .1
 مساعدة التالم ذ لتنم ة مفهوم املواد الدراس ة . 

                                                             
19 Abdul Qadir, Melalui Kokami Menguasai  Bahasa  Inggris, 2004, (Serial Online) 

http://www. republika.co.id/suplemen/cetak,diakses pada tanggal 20 September  2018. 
20 Rini Budhiarti, Pembelajaran IPA dengan Model Quantum Teaching melalui Metode 

Permainan  KOKAMI, 2010, hal. 29. 

http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/radiasi/article/view/646.diakses pada tanggal 21 Januari 2020. 

http://www/
http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/radiasi/article/view/646.diakses


 3 

 

 التعل م ش ط التالم ذ يف عمل ة التعّلم و تن .3
 مساعدة التالم ذ لن ل املعرفة واملالحظة عن املواد الدراسة بوس لة  النشط . 
 .تشج ع الطالب يف رغبة تعل م اللغة العرب ة الهنم يتعلموهنا فارحني متمّتعني .5

 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"خطوات لعبة -  4
 .أشخاص 6-5تقس م الطلبة إىل جمموعات وكل جمموعة تتكون  .1
 .لقراءة مراحل كوكامي اللعب . 
. ة اجلزاءداخل منطقكل قائد جمموعة أيخذ األمامي من الطبقة اللتقاط املغلف  .3

وأاي كان املغلف احملدد من قبل . يسمح للطلبة أخذ املغلف لرؤية حمتوايت املغلففال
 .قائد اجملموعة، يصبح مهمة للمجموعة

    عال بصوت اختارها اليت الرسالة بطاقة حمتوايت قراءة اجملموعة قائد على جيب . 
 .أبكملها اجملموعة قبل من تسمع الصف،لكي أمام

 يف الوارد للوقت وفقا مناقشتها خالل من الرسالة حمتوى على جمموعة كل تعمل .5
 .املهمة لقراءة لديها جمموعة كل بعد الرسالة، بطاقة

 .الطائرة منت على النت جة جدول يف جمموعة لكل الدرجات عدد املعلم وسجل .6
 الدرجات أعلى على حيصل جمموعة لكل النهائ ة النت جة يعلن املعلم اللعبة، هناية يف .1

 احلصول درجة أدىن على حتصل اليت اجملموعة أن حني يف، مكافنة على حتصل سوف
 1 .معاقبة على

 
 

 
                                                             

        
21

 Yuli Rusiana, Penggunaan media KOKAMI pada pelajaran IPA, 2014, hal.187. 

http//jurnal.unej.ac.id, diakses pada tanggal 21 Januari 2020. 



   

 

 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"لعبة مزااي وعيوب   -5
 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"لعبة مزااي    -أ
ف يف شكل أو امر         لعبة كوكامي أكار إاثرة لالهتمام، بطاقة رسالة مصممة ختتل .1

 .أشكال أخرى أو
 .يتم توفريها من قبل املعلم لطعن للحصول على بطاقة غامضة الذيالطلبة هو ا . 
للطلبة ح ث  ة احلرجواإلبداع  االبتكرقادرة على زايدة دوافع الطلبة أليه حيفز قوة التكفري  .3

 .إهنا قادرة على مسامهة يف ترق ة فهم رسالة مع نة
 .من مكوانت بس طة مصنوعة تكون ميكن أنوسائل اإلعالم  . 
 .يتم إعطاء الطلبة فرصة للتفكري .5
 .واالحرتام املتبادل مسؤولة يتعلمطلبة ميكن ال .6
 (KOKAMI" )صندوق الكلمة السرية"لعبة عيوب   -ب
 .حيتاج إىل الوقت الطويل .1

  .يتطلب الكاري من التحضري . 

       .النتائج احملققةكار من أيهتم الطالب ابللعبة  .3

 

                                                             
22

 M. Khusnul Hidayatullah, Pengaruh Penggunaan Media Kokami Terhadap Hasil Belajar 
Siswa, (Jember: FKIP,2015) Hal. 13. 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 طريقة البحث -أ
     اإلجنلزية يف  لاقيكان منهج البحث هلذه الرسالة فهي  البحث التجرييب أو ما  
  . ”Penelitian Experimen “كما يف اإلندونسية   ”Experiment Research“   ــبــــ

     الفروض  الختبارهو أحد املناهج العلمية اليت تستعملها الباحثة فبحث جترييب املراد بوأما 
       ل يف متغري اتبع، ومع إبعاد رغبة يف معرفة أتثري متغري مستق اليت تضعها، خاصة عند

  .الرئيسينياملتغريين رى اليت تتدخل يف العالقة بني تغريات املستقلة األخأو حتديد أثر امل
 :البحث التجرييب إىل أربعة أقسام ينقسم 

 Pre- Experiment Design ))التصميمات التمهيدية   -
 (True Experiment Design ) التصميمات التجريبية -

 Factorial Design) )التصميمات العاملية  -
 (Quazi- Experimental Design)ة التجريبية التصميمات شب -

وأتخذ الباحثة . التصميمات التمهيدية هذا البحث طريقةتستخدم الباحثة يف 
 :هلذه الرسالة ابلشكل التايل One Grup Pre-test, Post-test Design اتالتصميم

 5خ  x  خ ت
 

                                                             
رة مكتبةالشروق الدولية القاه)، اإلجتماعيةحليل يف العلوم ، منهاج البحث وأصول التإبراهيم اليومي غامن 
 11   :، ص(م 5002
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 :التفصيل
 اجملموعة التجريبية :  ت
 االختبار القبلي:   خ
 االختبار البعدي:  5خ
X  :التجريبية 

يف إجراء اختبار  نو يكيم األول مبينه وبني التصوكما يتضح من الشكل أن الفرق 
قبلى لتحديد املستوى يف مقرر القواعد مثال قبل إجراء التجربة، مث تطبق طريقة التعليم 

، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم اختبار بعدي لتبني مدى الفرق بني درجيت ربمجامل
 5.االختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة

  جمتمع البحث  -ب
        MTsN 3تمع من هذا البحث هو يميع الطلبة يف الص  األول منكون اجملوي 

Pidie  طالبا 72 ويبلغ عددهم  5050لسنة دراسية. 

 عينة البحث  -ج
 50عددهم  أ حث هو يميع الطلبة يف الص  األولوأما عينة البحث يف هذا الب 

وتقال أيضا  ،(Purposive Sampling)العمدية  البحث هيطريقة أخذ العينة يف هذا طالبا، ب
أن أساس االختبار خربة  يطتعهلذه الطريقة ابلطريقة املقصودة أو االختبار ابخلربة وهي 

 1.أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث ومعرفة ةالباحث
                                                             

: ، ص(م5000مكتبة العبيكان،: الرابض)، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف 
1 3 - 1 2 

 99: ، ص...دخل إىل البحث املصاحل ابن محد العساف،  
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 عينة البحث الطلبة يف الص  األول ولذلك يف كتابة هذه الرسالة ختتار الباحثة 
 .طالبا للمرحلة املتوسطة 12وعددهم 

 طريقة مجع البياانت  -د
 :وأما طريقة يمع البياانت فتعتمد الباحثة على الطريقة التالية 
 املالحظة املباشرة - 

ورقة املالحظة املباشرة جتمع  هتااطة أدبوسياملالحظة هي طريقة من طرق البحث 
البياانت واملعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار 

      تعرفتستطيع أن ة مبالحظة مباشرة يف الفصل، حىت وتقوم الباحث 3.فروضه
وأما آدوات للمالحظة املباشرة فهي . األثر من إجراء الدراسة يف نفوس الطلبة على
 .الحظةورقة امل

 االختبار -5
مات أن تستخدمها الباحثة جلمع املعلو  كناة البحث اليت ميإن االختبار هو أد

احملتاج إليها إلجابة أسئلة البحث، يعين تقارن الباحثة بني نتائج االختبارين، ومها 
 :كما يلي2االختبار القبلي واالختبار البعدي،

 (Pre-Test)االختبار القبلي  -

 KOKAMIلعبة الوسيلة طبق عليهم استخدام للطلبة قبل أن تقدمته الباحثة 
 .مهارة الكالم ملعرفة كفاءة قبل أن ميروا التجربةتعليم ل

 
                                                             

 302 :، ص...دخل إىل البحث املصاحل ابن محد العساف،  

 357: ، ص...، املدخل إىل البحث صاحل ابن محد العساف         
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 (Post-Test)واالختبار البعدي  -

لعبة الوسيلة قدمته الباحثة للطلبة بعد جتربة، ملعرفة مدى استخدام 
KOKAMI مهارة الكالمتعليم ل. 

 ستبانةاإل -1
             املدلول  العريب  الصحيح  للمراد منها الذي  يشري  اإلستبانة هي 

إىل تلك االستمارة  اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة  أو العبارات  املكتوبة مزودا 
 2.لإلجابة  فراغإبجابتها واآلراء احملتملة، أو 

 

 طريقة حتليل البياانت  -ه
املستخدمة يف البحث       لةاملسألإلجابة من  واحد من الطرقحتليل البياانت هو  

ويف هذا البحث قدمت الباحثة حقائق من األرقام . KOKAMIعن تعليم مهارة الكالم بلعبة 
 7.اإلحصائيهابلطريقة  املناسب

ستعمل تف (t” Test“)وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات  
 :الرموز كما يلي ةالباحث

 
to =

  

    
 

   :البياانت 
MD   = ةتوسطامل(Mean)   الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية، فهو من إتباع

 :اخلطوات التالية
MD = 

  

 
 

                                                             

 135 :ص, ...دخل إىل البحث املصلح بن محد العساف،          
7
Saiful Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003) Hal.50  
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D  =  أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية ، وD  من اخلطوات
 :االتية

D= X-Y 

=  D=y-x  قيمة املتغرية الثانية انقصقيمة املتغرية األوىل 
N = أي عدد أفراد العينة 

    
من إتباع  وهو (standar eror dari mean of difference )أي اخلطأ املعياري للفروق  = 
 :الرمز التايل

    
= 

   

    
 

SDD = أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية، يعين: 

    =  
  

 

 
  

  

 
   

 

 :الرموز كما يلي ةستعمل الباحثتفاإلستجابة الطلبة  وحتليل البياانت عن نتيجة 
  

 

 
       

 :البيان
P : يةمئو نسبة 
F :ترددات 

N :عدد الطلبة 
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 الفصل الرابع

  هاوالتحليل عرض البياانت

 عرض البياانت -أ 
الفصل  ويف هذا. لقد شرحت الباحثة يف الفصل الثالث فيما يتعلق مبنهج البحث

. ولللفصل األ MTsN 3 Pidieبـ بتعليم قيامالاليت وجدهتا بعد  تعرض الباحثة نتائج البحث
للحصول البياانت يف  MTsN 3 Pidieبـ KOKAMIلعبة وسيلة  وتطبق الباحثة تدريبات

إعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية  0302-0303البحث التجرييب  للسنة الدراسية 
عن مجع البياانت   B-17655/Un.08/FTK.1/TL.00/12/2020 يه برقمجامعة الرانريي بندا أتش

 .فيه
 :حملة عن ميدان البحث -1

MTsN 3 Pidie تنجوع  املدارس اإلسالمية اليت تقع بقرية إحدى هي((Tanjong ،
 يف هذه املدرسة    أنشئتو  .Pidie)) فيدي، Kembang)  (Tanjong كمبع تنجوع  بوالية،
 .Saiful) (Anwarسيفول انوار اآلن املدرسة وأما مدير .ميالدية2691 السنة

 

فيها العلوم اإلسالمية املختلفة، وعلوم اللغة  ونويتعّلم الطالباتو  الطالبني  يت إليهاأي
 .رخرىاألهارات املالعربية، واللغة اإلجنليزية، و 

 عدد املدرسني( 2
اجلامعات  يف وأما املدرسون الذين يعلمون يف هذه املدرسة، فهم متخرجون 

 :التايل 4-2يبني اجلدول  فيها وملعرفة عدد املدرسني . املختلفة يف أتشيه
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  4 -1: اجلدول

 م0201 -0202يف السنة  MTsN 3 Pidieبـ عدد املدرسني
 اجملموع عدد املدرسني

 اإلانث الذكور
81 

24 44 
 (0303مصادر البياانت من واثئق املدرسة، سنة )

 
 الطلبةعدد الفصول و ( 0

 : يتاآل 4-0اجلدول  يف فيتضح  MTsN 3 Pidieيف  الطلبةعدد الفصول و  وأما
 4-0: اجلدول

 .م0201-0202سنة  MTsN 3 Pidieـيف  لبةالطو  الفصول عدد

عدد  الفصل الرقم
 الفصل

 لبةالطعدد 
 اجملموع

 طالبةال الطالب
 258 233 58 8 األول 2
 298 63 58 9 الثاين 0
 250 61 58 9 الثالث 0

 820 011 008 25 اجملموع
 (0303مصادر البياانت من واثئق املدرسة، سنة )

 املباين والوسائل يف هذه املدرسة( 0 
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لم، بعض الوسائل اليت تدعم جناح عملية التعليم والتع MTsN 3 Pidieـبـ يعد
 :التايل 4-0وهي كما ذكر يف اجلدول 

 
 

  4-3 اجلدول
 MTsN 3 Pidieـمرافق العامة بـــ

 اعدد مرافق العامة الرقم
 2 غرفة انظر املدرسة 2
 2 غرفة املدرسني  0
 25 فصول الدراسة 0
 2 غرفة اإلدارة 4
 2 املكتبة 8
 2 املخرب  9
 2 معمل العلوم 5
 2 ملعب الرايضة 1
 9 املرحاض 6
 2 مصلى 23
 2 املقصف 22
 2 موقف السيارات 20

 33  جمموعة
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 : KOKAMIبلعبة  الكالممهارة تعليم  إجراء -0
لرتقية قدرة الطلبة  KOKAMIلعبة وسيلة ة عن استخدام يالباحثة التجريبتعرض 

يف        ةكمدرس  ةقوم الباحثوت. MTsN 3 Pidieـ يف حني تقوم بهعلى مهارة الكالم 
 .تطبيق هذه الوسيلة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالمعملية التعليم عند 
كن مي KOKAMIلعبة وسيلة بحث يف تعليم الكالم ابستخدام الوأما توقيت 
 التالية 4-4عرضها يف اجلدول 

 4-4جلدول ا
 التجرييب  توقيتال

 

 : يتاآل 4-8وجتري عملية التعليم كما يف اجلدول 
 4-5اجلدول 

 اللقاء األول

 معلومات ساعة اتريخ يوم للقاء

اللقاء 
 األول

 يوليو 03 اإلثنني

0303 

1:48-
6:48 

 اإلرختبار القبلي-
عملية التعليم -

 والتعلم
اللقاء 
 الثاين

 يوليو 02 الثالاثء

0303 

23:33- 
22:33 

عملية التعليم  -
 والتعلم

 اإلجتبار البعدي -
وتقسيم  -

 االستبانة
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 النشاط التعليمية
 طالباتأنشطة ال سةأنشطة املدر  

تدرخل املدّرسة الفصل  -2
 إبلقاء التحية

سة بتنظيم أتمر املدرّ  -0
الكراسي واملكاتب قبل 

 بداية التعليم
أتمر املدّرسة بقراءة  -0

الدعاء قبل بداية 
 .التعليم

 .تعرف املدّرسة امسها -4
 

تقوم املدّرسة بقراءة   -8
كشف الغياب وتدعو 

 .واحدا فواحدا
تسأل املدّرسة أسئلة  -9

 .عن املوضوع السابق
سة عن تشرح املدرّ  -5

أهدف التعليم بوسيلة 
 KOKAMIلعبة 

ابالرختبار  تقوم الباحثة -1

 التحية لبةجتيب الط  -2
 

الكراسي  تنتظيم الطلبة  -0
 واملكاتب

 
 الدعاء معا الطلبةتقراء   -0

 
 

إىل  الطلبةتستمع   -4
 .املدّرسة

بدعوة كشف  الطلبةهتتم   -8
 الغياب 

     
أسئلة  الطلبةجتيب   -9

 املدرسة
إىل شرح  الطلبةتستمع   -5

 املدّرسة
 

أسئلة  الطلبةجتيب   -1
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 القبلي
تكتب املدّرسة  -6

املفردات عن املوضوع 
يف " األدوات املدرسّية"

 السبورة وتشرح معناها
تتلفط املدّرسة املفردات  -23

يف السبورة عن املوضوع 
 "األدوات املدرسّية"

تعطي املدّرسة األمثلة  -22
 اجلملية

 
 الطلبةأتمر املدرسة  -20

 ليكرر املفردات
 الطلبةتطلب املدّرسة  -20

 األمثلة وفهمهالقراءة 
تعطي املدّرسة الوقت  -24

 لتقدمي أمثلة الطلبة
التعليم  املدّرسة تشرح -28

لعبة  بوسيلة
KOKAMI   وتطبيقه

 يف عمالية التعليم
تنقسم املدّرسة إىل  -29

 االرختبار القبلي
بشرح املدّرسة  الطلبة هتتم -6

 عن املفردات ومعناها
 

 
إىل  الطلبةتستمع  -23

املفردات اليت تلفظ املدّرسة 
 يف السبورة

إىل  الطلبةتستمع  -22
األمثلة اجلملية اليت تعطيها 

 املدّرسة
املفردات  الطلبةتكرر  -20

 يف السبورة
تقرأ الطالبات أالمثلة  -20

 وتفهمها
 األمثلة الطلبةتصنع  -24

 
إىل شرح  الطلبةتستمع  -28

 املدّرسة
 

 
 يف الفرقة الطلبةجيلس  -29
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 أربع جمموعات
أتمر املدرسة الطلبة  -25

ليختار قائد اجملموعة 
 من كل اجملموعة

أتمر املدّرسة الطلبة  -21
لتعتربوا اخلالصة من 

 املادة
تؤدي املدرسة املنعكس  -26

(Refleksi ) عن التعليم
 الذي يعلمها

 تقدم املدرسة الطلبة -03
 ابلنصيحة

أرخريا، ختتتم املدرسة  -02
 بدعاء وإلقاء التحية

 
ختتار اطلبة قائد  -25

 اجملموعة
 
اخلالصة  الطلبةتعترب  -21

 عن املادة
 
املنعكس  الطلبةتكتب  -26

(Refleksi)  عن التعليم
 اليت يتعلموهنا

 ابلنصيحة هتّتم الطلبة  -03
 

الدعاء  تقراء الطلبة -02
  وترد التحية

 
 4-6اجلدول 

 اللقاء الثاين
 النشاط التعليمية

 طالباتأنشطة ال سةأنشطة املدر  
تدرخل املدّرسة الفصل   -2

 إبلقاء التحية
 التحية لبةجيب الط -2
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سة بتنظيم أتمر املدرّ   -0
 الكراسي واملكاتب قبل

 بداية التعليم
أتمر املدّرسة بقراءة  -0

 الدعاء قبل بداية التعليم
تقوم املدّرسة بقراءة   -4

كشف الغياب وتدعو 
 واحدا فواحدا

تسأل املدّرسة أسئلة عن  -8
 .املوضوع السابق

تشرح املدّرسة عن  -9
أهدف التعليم اللغة 

 العربية
تشرح املدرسة رخطوات  -5

 KOKAMIلعبة 
 املدّرسة الطلبةتطلب  -1

 لتشكيل جمموعتني
تطلب املدرسة من كل   -6

قائد اجملموعة احلضور إىل 
 مقدمة أمام الفصل

كل قائد أتمر املدرسة   -23
اجملموعة لتأرخذ املظرف 

تنتظيم الطلبة الكراسي  -0
 واملكاتب

 
 الدعاء معا تقراء الطلبة -0

 
بدعوة كشف  هتتم الطلبة -4

 الغياب
 

أسئلة  جتيب الطلبة -8
 املدّرسة

إىل شرح  تستمع الطلبة -9
 املدّرسة

 
تسمع الطلبة شرح  -5

 املدرسة
 جمكوعتني تشّكل الطلبة  -1

 
تقدم كل قائد اجملموعة    -6

 إىل األمام الفصل
 
 قائد اجملموعةأترخذ   -23
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 يف الصندق 
قائد  أتمر املدّرسة -22

لتفتح الظرف   اجملموعة
اليت توجد فيه بطاقة 

 السرية حتتوي األوامر
تطلب املدرسة من كل   -20

قائد اجملموعة قراءة 
 األوامر يف البطاقة

تطلب املدرسة تعمل كل  -20
جمموعة على حمتوى 

لة من رخالل االرس
مناقشتها وفقا للوقت 
الوارد يف بطاقة الرسالة، 
بعد كل جمموعة لديها 

 لقراءة املهمة
تطلب املدرسة من كل  -24

جمموعة تقدمي نتائج 
أعملهم وتلّفظ اجلماعية 
أمام الفصل تتبع 

 جمموعات أرخرى
الطلبة تصحح املدرسة   -28

 نطق رخاطئ

 املظرف يف الصندق
 
الظرف  اجملموعة تفتح   -22

 اليت حتتوي بطاقة األوامر
 

 
  قائد اجملموعةتقرأ  كل   -20

 تعليمات يف البطاقةمن 
 

تكمل كل جمموعة   -20
 مهمتها

 
 
 
 
 

تقدمي كل جمموعة نتائج   -24
أعمال و تلّفظ  
اجلماعتها أمام الفصل 

 تتبع جمموعات أرخرى
 

تتبع الطلبة النطق   -28
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تعطي املدرسة التقدير   -29
 جمموعةلكل 

 أتمر املدّرسة الطلبة -25
 تعتربوا اخلالصة من املادة

 
تقوم الباحثة ابالرختبار  -21

 البعدي واإلستبانة
 

 تلقى املدّرسة التحية إىل  -26
أرخريا، ختتتم املدرسة  -03

 بدعاء وإلقاء التحية

 الصحيح 
تتلقى كل جمموعة   -29

 التقدير من املدرسة
اخلالصة عن  تعترب الطلبة -25

 املادة
 

أسئلة  جتيب الطلبة  -21
االرختبار البعدي 

 واإلستبانة
 التحية جتيب الطلبة -26
الدعاء وترد  الطلبة تقرأ -03

 التحية
 

هذا        تقوم يوليو،  02يف التاريخ  اينرختبار البعدي يف اللقاء الثتقوم املدّرسة ابال
 .KOKAMIلعبة وسيلة مهارة الكالم بعد استخدام على  الطالباترختبار ملعرفة قدرة اال
 

 ومناقشتها حتليل البياانت -ب

 :املالحظة املباشرة بياانت -1
 ةأنشطة املدرس ( أ
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مهارة الكالم  يف تعليم ةوأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة املدرس
عند إجراء عملية  ةحتسب البياانت من أنشطة املدرس .KOKAMIلعبة بوسيلة 

 :التعليم والتعلم ابستعمال القانون
  

 

 
X011 

 النسبة املئوية:  P :البباانت

  R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 

  T :النتيجة الكاملة 

وحتليل املسند ألنشطة املدرس عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة 
  :أحوال

 ممتاز=  233 – 13

 جيد جدا= 56 -99

 جيد=   98 -89

 ولبقم=  88 -42

 انقص=    3-43

 4-7اجلدول 
 KOKAMI املهارة الكالم بلعبةتعليم ند ع ةأنشطة املدرس نتيجة

                                                             
1 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 

281. 
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النتيجة   الناحية امللحوظة رقم
 امللحوظة

1 2 3 4 

 األنشطة األوىل 2

على إدارة املدرسة  قدرة .2
الفصول الدراسية حىت 
يكون الطلبة مستعدين 

 .للتعلم
 حتقيق علىاملدرسة  قدرة

 .أهداف التعلم
املدرسة على إلقاء   قدرة .0

أهداف  كيفية تطبيق التعلم
 .التعلم

املدرسة على إلقاء   قدرة .0
 كيفية تطبيق التعلم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 األنشطة األساسية 0

 على شرح املدرسة قدرة .2
وسائل تعليمية لعبة 

KOKAMI  يف تعليم مهارة
 .الكالم

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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توجية  املدرسة على قدرة .0
الطلبة لسيطرة املفردات 

والعبارات والكلمات عن 
العامة  التالتسهي

لعبة واإلجتماعية بوسيلة 
KOKAMI   لرتقية مهارة

 .الكالم
على مالحظة  املدرسة قدرة .0

أنشطة الطلبة أثناء عملية 
 .التعلم

على ارشاد  املدرسة قدرة .4
مهارة الطلبة عند تدريب 

الكالم إبستخدام الوسيلة 
 .KOKAMIلعبة 

 على املدرسة قدرة .8
االستجابة وتوجيه مجيع 

 .أسئلة الطلبة إىل األصدقاء

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

0 

 

 األنشطة النهائية

تلخيص  املدرسة على قدرة .2
 .مواد التعليم مع الطلبة

   

 

√ 
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مي و تق املدرسة على قدرة .0
 املواد التعليمية للطلبة

إجراء  املدرسة على قدرة .0
 .اإلنعكاس عملية التعلم

إلقاء  املدرسة على قدرة .4
 .النصيحة

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 40 اجملموع 

 .جيد جدا: 4 جيد: 0 قلة جيد: 0 غري جيد: 2

 : عند إدارة تعليم اللغة العربية، فهي ةاملدرسأما نتيجة ألنشطة 

  
 

 
X011 

  
40
41X011 

    5،،8 % 

. ممتاز بتقدير 233 -13بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع p  =%15،8وبنتيجة  
 KOKAMIلعبة مهارة الكالم بوسيلة  عند إدارة تعليم ةفتكون داللة أن أنشطة املدرس

عند عملية  ةخبطواته الصحيحة وأبحناء ومعاير عملية تعليم والتعلم اليت تلزم أن هتتم املدرس
 .التعليم والتعلم

 الطلبةأنشطة  ( ب
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فيالحظ . لبحث هي املالحظة املباشرةاتجلمع بياان ةستخدم الباحثتالطريقة اليت  
وحتسب . KOKAMIلعبة مهارة الكالم بوسيلة املالحظ أنشطة الطلبة عند عملية التعليم 

 :البياانت من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القانون

  
 

 
X011 

 

  :البباانت

P  :النسبة املئوية 

R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 

T :النتيجة الكاملة 

 0:مخسة أحوالإىل  عند إجراء عملية التعليم والتعلم  الطلبةوحتليل املسند ألنشطة 

 ممتاز=  233 – 13

 جيد جدا = 56 -99

 جيد=   98 -89

 ولبقم=  88 -42

 انقص=  43 -3

 4-8اجلدول 
                                                             

        2 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi…,hal. 281. 
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 KOKAMIمهارة الكالم بلعبة الطلبة عند تعليم أنشطة نتيجة 
النتيجة  الناحية امللحوظة رقم

 امللحوظة

1 0 3 4 

2 

 

 األنشطة األوىل

درخلت الطلبة إىل  .2
 .الفصل متما الوقت

تقرأ الطلبة الدعاء قبل  .0
 .عملية التعلم

استعداد الطلبة  .0
 .األدوات املدرسية

ال تفعل العمل الذي  .4
يبطل عملية التعليم 

 .والتعلم
تستمع الطلبة  .8

 .األهداف التعلمية
هتتم الطلبة إىل  .9

رسة عن شرحت املد
تعليم إبستخدام 

لعبة الوسيلة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 √ 

 

 



49 
 

KOKAMI   واخلطوات
 .التعليمية

 

 

 

 

 

 األنشطة األساسية 0

إىل  تستمع الطلبة .2
شىرحت املدرسة عن 

مواد التعليمية  
لعبة إبستخدام الوسيلة 

KOKAMI   لرتقية
 .مهارة الكالم

تستطيع الطلبة إتقان  .0
الكلمات والعبارات 

وتقليد املفرادت 
واجلمل املتعلقة ابملادة 

 .جبيدالتعليمية 
استجابة الطلبة على  .0

 شرحت املدرسة 
سلوك الطلبة فعلت  .4

سؤال وجواب مع 
 .املدرسة

تستطيع الطلبة يف  .8

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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العمل معا يف 
 .مناقشات مجاعية

تستطيع الطلبة يف  .9
التعبري عن آرائهن يف 

 .جمموعتهن
تستطيع الطلبة أن  .5

 .تستكمل األسئلة
تعرض الطلبة محاسة  .1

يف أنشطة التعليمية 
من رخالل تقدمي 

 . املشكالت

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 األنشطة النهائية 0

  تستطيع الطلبة يف .2
استنتاج املواد 

 .التعليمية
تعمل الطلبة أسئلة  .0

 .التقومي
تستمع الطلبة إىل  .0

اليت نصيحة 
 .تبلغهااملدرسة

جتيب الطلبة أسئلة  .4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 .صورة عاكسة

 81 اجملموع 

 جيد جدا: 4 جيد: 0 قلة جيد: 0 غري جيد : 

 : أما نتيجة ألنشطة الطلبة عند إدارة تعليم اللغة العربية، فهي
  

 

  
X 011% 

   =
85

،7
 X 011% 

   51،8 % 

. بتقدير ممتاز 233 -13تدل على أهنا وقعت ما بني حد  51،8%=   وبقيمة 
 . ألن أكثر من األنشطة الطلبة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة الطلبة نتيجتها جيد

نمو امليول والرغبة ت  عليم املهارة الكالميف ت KOKAMIلعبة ستخدام الوسيلة اب لذا
  عليم املهارة الكالميف ت KOKAMIلعبة ستخدام الوسيلة وكذلك اب. لدى الطلبة عند التعليم

هارة عل الطلبة حبا يف تعليم اللغة العربية ويسهل الطلبة يف إبقاء املعلومات أي يف تعليم املجت
 .الكالم

 :ختباربياانت اال  -0

بعد     KOKAMIلعبة بوسيلة  مهارة الكالم قدرة الطالبات على ف على عر تل
 .رختبار القبلي والبعديعلى اال التجريبية فاعتمدت الباحثةالعملية 

 4-9 اجلدول
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 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

 رقم أمساء الطالبات اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي
 2 (2)طالبة  63 233  

 0 (0)طالبة  63 233
 0 (0)طالبة  53 233
 4 (4)طالبة  93 63
 8 (8)طالبة  13 233
 9 (9)طالبة  43 13
 5 (5)طالبة  43 13
 1 (1)طالبة  83 63
 6 (6)طالبة  83 13
 23 (23)طالبة  93 233
 22 (22)طالبة  43 63
 20 (20)طالبة  13 13
 20 (20)طالبة  53 233
 24 (24)طالبة  43 13
 28 (28)طالبة  83 233
 29 (29)طالبة  43 13
 25 (25)طالبة  93 233
 21 (21)طالبة  03 233
 26 (26)طالبة  53 233
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 03 (03)طالبة  83 13
 

(. T-test)ت  –رختبار البعدي ابرختبار رختبار القبلي واالجة االيحتليل عن نت
 :فتستعمل الباحثة القانون كما يلي

to =
  

    
 

 :البياانت 

MD  = ،أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية 
 :اخلطوات التالية تباعافهو من 

MD = 
  

 
 

 أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية،  =   

 :من اخلطوات االتية Dو
D= X-Y 

 =    D=y-xقيمة املتغرية األوىل انقصة قيمة املتغرية الثانية 

N = أي عدد أفراد العينة 

    
 (standar eror dari mean of difference )أي اخلطأ املعياري للفروق =    

 :وهو من إتباع الرمز التايل

    
=    
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SDD  = ،أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية
 :يعين

    =    
0

 
  

  

 
 0 

 4-12 اجلدول
 ختبار القبلي والبعديجمموع الفروق بني نتيجة اال

D0 = (x-y)0 D = x-y 
اإلختبار 

 (y)البعدي 
اإلختبار 

 رقم x))القبلي 

233 23- 233 63 1-  
233 23- 233 63 0-  
633 03- 233 53 3-  
633 03- 63 93 4-  
433 03- 233 13 5-  
2933 43- 13 43 6-  
2933 43- 13 43 7-  
2933 43- 63 83 8-  
633 03- 13 83 9-  
2933 43- 233 93 12-  
0833 83- 63 43 11-  

3 3 13 13 10-  
633 03- 233 53 13-  
2933 43- 13 43 14-  
0833 83- 233 83 15-  
2933 43- 13 43 16-  
2933 43- 233 93 17-  
4633 53- 233 03 18- M 
633 03 233 53 19-  
633 03- 13 83 02-  
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∑D  07122 =0  ∑D=   672-  1832 1162 N 02=  

 

ول السابق وجدان البياانت يف اجلد( (T-testت  –رختبار نظرا إىل نتيجة اال
 :اآلتية

 -953( = D∑)رختبارين بني االجمموع الفرق  (2
0)رختبارين جمموع مربعات الفرق بني اال (0

∑D = )05233 
 03= عدد العينة  (0

، فالباحثة تتبع (MD)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجني املتغريتني 
 : التالية اخلطوات

MD =    

 
  

953
03    00،8 

 (SDD)ني تالنتيجة املتغري عياري للفروق بني حنراف املمث تبحث الباحثة عن اال
 :وهذا ما ننظره يف الرموز التايل

       0

 
  

  

 
 

0
  

05233

03
  

 00،8
03

 

0

 

 

  05233    00،8 0= 05233  2200،08 
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=  000،58 = 28،08 

 : (SEMD)مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق 

    =    

   2
 

28،08

 03 2
 

28،08

 26
 

 
28،08
4،08   0،83 

 

ت الباحثة إىل اخلطوات األرخرية من احلساب السابق فوصلوبعد كل رخطوات 
 :حصائية كما يليعرب االتلكن على الباحثة أن    . فروض حبثهارختبار ال

- 7µ  <0µ  =Ha :  ّلعبة بوسيلة للغة العربية تعليم االداللة على أنKOKAMI كون ي
 .على مهارة الكالمقدرة الطالبات فعاال لرتقية 

- 7µ  <0µ  =HO :  لعبة بوسيلة للغة العربية تعليم اأنّ الداللة علىKOKAMI 
 .قدرة الطالبات على مهارة الكالمكون فعاال لرتقية يال

 :ور، أّن املقياس الرداعتمادا على هذا الفرض املذك

2) Ha  مقبول وHo  احلساب-ت> اجلدول -ت: مردود، إذا كان. 
0) Ha  مردود وHo  احلساب-ت< اجلدول -ت: مقبول، إذا كان. 

على     ت عن حاصل -وأّما اخلطوات األرخرية ختترب الباحثة البياانت إبرختبار
 :كما يلي( t0)املالحظة 
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to =   
    

 
 00،8
0،83   6،85   6،85 

ويكون ( derajat kebebasan)ومن اخلطوات األرخرية يعىن حتديد الدرجة احلرية 
من درجة احلرية من ٪2و 8٪( signifikansi)الفرض الصفري على املستوى الداللة 

 .هذا البحث

db = N– ۱ 

 = 03 – ۱ 

        = 26     
وحدد مستوى الداللة  0،36يعىن  8٪( signifikansi)فحدد مستوى الداللة 

ك وذل. KOKAMIلعبة وسيلة  يعىن( t0)أّما حاصل املالحظة  0،19يعىن  2٪
 .0،19‹ 6،85› 0،36: (اجلدول-ت)أكرب من ( احلساب-ت)

فيكون ( اجلدول-ت)متساوية أو أكرب من ( احلساب-ت)كانت النتيجة   إذا
مل تبلغ ( احلساب-ت)وإذا كان النتيجة . الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال

 0.فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا( اجلدول-ت)إىل النتيجة 

أكرب من النتيجة ( احلساب-ت)فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن النتيجة 
 ، ولذلك أّن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعىن تعليم(اجلدول-ت)

عند          مهارة الكالم  يكون فعاال لرتقية  KOKAMIلعبة بوسيلة  الكالم
 .الطالبات

                                                             
3
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),hal. 

312-313. 
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ومن املعروف أن نتيجة البحث تؤثر أتثريا ابلغا بدقة حتليل البياانت وصدق 
عن         كما عرضت الباحثة يف الفصل الثاين عن صدق احملتوىاألدوات البحث  

 .رختبار البعديرختبار القبلي واالرختبار من هذه الرسالة قبل اإلجراء االا
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 :اإلستبانة بياانت عن -3
 4-11اجلدول 

 .MTsN 3 Pidie بـــ KOKAMIمهارة الكالم بلعبة عند تعليم   نتيجة استجابة الطالبة

 اإلشارات الرقم
 نسبة مؤية بنود اإلجابة

. م
 جدا

 م جدا. غ م. غ م جدا. م م جدا. غ م. غ م

تعليم اللغة   -2
 العربية

ستخدام اب
لعبة الوسيلة 
KOKAMI   

سهلين يف ت
 تعليمها

1 20 - - 43٪ 93٪ - - 

استخدام   -0
لعبة وسيلة 
KOKAMI  

فعاال يف تعليم 
 اللغة العربية

9 23 4 - 03٪ 83٪ 03٪ - 
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أشعر فرحا يف   -0
م الكالم يتعل

ابستخدام 
 لعبةوسيلة 
KOKAMI   

5 22 2 2 08٪ 88٪ 8٪ 8٪ 

م ياحّب تعل  -4
الكالم 

 ابستخدام
لعبة وسيلة 
KOKAMI   

 

8 23 0 0 08٪ 83٪ 28٪ 23٪ 

أثناء أان نشيط   -8
م الكالم يتعل

 ابستخدام

لعبة وسيلة 
KOKAMI   

8 20 0 2 08٪ 93٪ 23٪ 8٪ 

لعبة وسيلة   -9
KOKAMI  

8 23 8 - 08٪ 83٪ 08٪ - 
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 وسيلة هي
تعليمي اليت 
 جتعل الطلبة

 شجاعة
لعبة وسيلة   -5

KOKAMI  
ترقى قدر يت يف 
 تعبري عن آرائي

0 1 5 0 28٪ 43٪ 08٪ 23٪ 

استخدام   -1
لعبة وسيلة 
KOKAMI 

سهلين ألفهم ت
 املواد سرعة

0 23 0 8 28٪ 83٪ 23٪ 08٪ 

استخدام   -6
لعبة وسيلة 
KOKAMI  يف

تعليم الكالم 

5 23 0 2 08٪ 83٪ 23٪ 8٪ 
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 ممتع
احّب طريقة   -23

املدّرسة لتعليم 
الكالم 

ابستخدام 
لعبة وسيلة 
KOKAMI 

1 6 2 0 43٪ 48٪ 8٪ 23٪ 

 جمموع
57 120 07 14 0885٪ 51٪ 1385٪ 7٪ 

159 41 7985٪ 0285٪ 
 

 :كما يلي   المكعلى مهارة ال  KOKAMIلعبة وسيلة أشار اجلدول السابق إىل نتيجة استجابة الطلبة ابستخدام 
 أجاب الطالبات موافق جدا 05،8٪ (2
 أجاب الطالبات موافق 82٪ (0
 أجاب الطالبات غري موافق 20،8٪ (0
 أجاب الطالبات غري موافق جدا ٪ 5 (4
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ابية السلبية جيأكثر من اإل( موافق بشدة وموافق)من نتائج السابقة عرفت الباحثة مع أن اإلجابة اإلجابية 
وسيلة ، على تعليم اللغة العربية ابستخدام ٪03،8< ٪56،8: ابلنسبة ( غري موافق وغري موافق بشدة)

 .عند الطالبات على مهارة الكالم KOKAMIلعبة 
أن     لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم، ترى املدّرسة  KOKAMIلعبة وسيلة بعد استخدام 

 .الطالبات سهولة يف كالمهم و تعبري عن آرائهم
 

 ق الفروضحتقي -ج

 :يلي كما فهي البحث هذا يفة الباحث هاتقدم ذيال ضو الفر  وأّما
 .فعال لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم KOKAMIلعبة وسيلة إن استخدام : الفروض الصفري -2
غري فعال لرتقية قدرة الطالبات على مهارة  KOKAMIلعبة وسيلة  إن استخدام: الفروض البديل -0

 .الكالم
دول أكرب من نتيجة اجل( 6،85(: )(t0)احلساب -ت)ت -قد حصلت الباحثة على نتيجة ارختبار

فتدل على . 0،19(:tt.ts٪2)٪ 2ومستوى الداللة 0،36(: tt.ts٪8)٪ 8مستوى الداللة ( اجلدول-ت)
يكون  KOKAMIلعبة وسيلة استخدام  أّن الفرض الصفري مردود وعكسه أّن فرض البديل مقبول، مبعىن أنّ 

ــــــبة عند الطالب قدرة الكالمفعاال لرتقية   . MTsN  Pidie 3ـ
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 اخلامس فصلال

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ 
 KOKAMIلعبة عن استخدام وسيلة ما قامت الباحثة ابلبحث التجرييب وبعد 

فحصل ( MTsN 3 Pidieـــــــدراسة جتريبية ب)يف تعليم مهارة الكالم    لبةلرتقية قدرة الط
 :النتائج من هذا البحث كما يلي 

يف      ةإىل أن قدرة املدرس جيدة ألن نتيجة البحث تشري  ةأنشطة املدرس نإ -1
يف         بتتقدير ممتاز وكذلك ٪5،78تنظيم عملية التعليم والتعلم بنتيجة 

 .بتتقدير ممتاز ٪5،78 أنشطة الطلبة على إقبال املواد الدراسية جيدة بنتيجة
يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم  KOKAMIلعبة وسيلة  إن استخدام -2

-ت)أكرب من نتيجة ( احلساب-ت)اعتمادا على النتيجة . مهارة الكالم
: (t0)احلساب -ت)ت -قد حصلت الباحثة على نتيجة إختبار: وهي( اجلدول

 ٪9) ٪9اجلدول مستوى الداللة -ت)من نتيجة اجلدول    أكرب ( 5599)
tt.ts)  :25،5  1ومستوى الداللة٪ (1٪ tt.ts) :  25،2 . على أّن    فتدل

أّن استخدام     الفرض الصفري مردود وعكسه أّن فرض البديل مقبول5 مبعىن 
 .يكون فعاال لرتقية مهارة الكالم  KOKAMIلعبة وسيلة 

من       . جيد جدا KOKAMIلعبة وسيلة بعد استخدام  إن استجابة الطلبة -3
أكثر ( موافق بشدة وموافق)نتائج السابقة عرفت الباحثة مع أن اإلجابة اإلجابية 

< ٪9559: ابلنسبة( موافق وغري موافق بشدةغري )من اإلجابية السلبية 
يف تعليم   KOKAMIلعبة وسيلة  على تعليم اللغة العربية ابستخدام5     2،59٪

 .مهارة الكالم عند الطلبة
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 املقرتحات -ب 

تعليم مهارة الكالم بلعبة بعد أن قامت الباحثة ابلبحث هذه الرسالة عن 
KOKAMI  5 فتعرض الباحثة املقرتحامتما يلي: 

 .ينبغي للمدرس أن يطبق الوسيلة متعددة يف تعليم اللغة العربية خاصة  -1
أبن يستخدموا وسيلة لعبة    MTsN 3 Pidieـــــــــدرسي اللغة العربية بملرجو الباحثة ت  -2

KOKAMI قدر على ترقية قدرة الطلبة يف تعليم مهارة الكالمألهنا ت. 
ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ابلنقد5 إذا وجدوا خطأ أو   -3

 .هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئني نقصان حىت يكون
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RENCANA PERANGKAT PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : MTsN 03 Pidie 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/ 1 

Materi Pokok : Kalam (Berbicara) 

Jumlah Pertemuan : 2 x 45 menit (1 x  pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 

KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata  

KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

1.1.1 Memotivasi siswa untuk berbicara 

bahasa Arab 



bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

 

2.2 Menghargai dan menunjukkan 

perilaku motivasi internal untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.2.1 Mempengaruhi pengembangan 

kemampuan berbahasa siswa 

dengan motivasi 

2.2.2 Melayani siswa dalam 

pengembangan kemampuan 

berbahasa 

2.2.3 Menanamkan sikap rajin, 

disiplin dan tanggung jawab 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa,dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan: األدوات املدرسية  
Baik secara lisan maupun tulisan. 

3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata 

yang didengar berkaitan 

dengan: األدوات املدرسية  
Dengan baik dan benar 
 

3.1.2 Memahami bunyi kata yang 

didengar berkaitan dengan: 

 األدوات املدرسية
3.1.3 Menentukan frase dari kalimat 

sederhaan bahasa arab yang 

berkaitan dengan  األدوات
 املدرسية

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 

sederhana tentang topik:  األدوات
 املدرسية
Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks yang 

benar sesuai konteks. 

4.1.1 Menyusun kalimat sederhana yang 

berkaitan dengan:  األدوات
 املدرسية
Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks yang 

benar sesuai konteks. 
 

4.1.2 Mempraktekkan kalimat-kalimat 

sederhana dengan baik dan benar 

yang berkaitan dengan:  األدوات
 املدرسية

 



C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui diskusi dan penegasan peserta didik dituntut untuk: 

1. Siswa mampu Menirukan langsung bunyi kata yang didengar berkaitan dengan: 

 .dengan baik dan benar األدوات املدرسية

2. Siswa mampu Memahami bunyi kata yang didengar berkaitan dengan: 

 .األدوات املدرسية

3. Siswa mampu Menentukan frase dari kalimat sederhaan bahasa arab yang 

berkaitan dengan األدوات املدرسية. 

4. Siswa mampu Menyusun kalimat sederhana yang berkaitan dengan: املدرسية األدوات 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks yang benar sesuai 

konteks. 

5. Siswa mampu Mempraktekkan kalimat-kalimat sederhana dengan baik dan benar 

yang berkaitan dengan: األدوات املدرسية. 

  



D. Materi Pokok/Pembelajaran 

 األدوات املدرسية

 

1. Peralatan sekolah 

 

Pensil    قَ َلُم الرََّصاص Pulpen     ُقَ َلم  

Kotak Pensil   ْقَلَمة َْسَحةُ   Penghapus م   ِم 

Kamus   ُمْعَجم Tas    َبة  َحق ي ْ

Rautan Pensil   َراة  م ْسَطَرة    Penggaris م ب ْ

   Buku Tulis   ُكرَّاَسة 

 

2. Kata tunjuk 

 تلك ذلك هذه هذا
Ini) (مذكر  Ini (مؤنث)  Itu ) (مذكر  Itu (مؤنث)  

 

Perhatikan penggunaan kata tunjuk  ( هذا  –هذه  –ذلك  –تلك)  

 ذلك

 ك َتاب  
 قَ َلمُ 

 ق ْرطَاسُ 
 َمْكَتبُ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kata Keterangan Tempat 

 الرقم الكلمة املعىن العبارة
َبة    1 ِف   Di dalam الَقَلُم ِف  اْْلَق ي ْ

 2 َعَلى Di atas الك َتاُب َعَلى اْلَمْكَتب  
 3 ََتْتَ  Di bawah امل ْقَلَمُة ََتَْت اْلُكرََّسة  
 4 َأَمامَ  Di depan املَُصلَّى َأَماَم اْلَمْلَعب  
ُد َورَاَء الَفْصل    5 َورَاءَ  Di belakang املَْسج 

 6 بَ ْْيَ  Di antara امل ْقَلَمُة بَ ْْيَ اْلم ْيَطَرة  َواْلُمْعَجم  

ي    ُكْرس 

 هذا

 ك َتاب  
 قَ َلمُ 

 ق ْرطَاسُ 
 َمْكَتبُ 
ي    ُكْرس 

 تلك

َبة    َحق ي ْ
 َسب  ْورَةُ 
َْسَحةُ   ِم 
 ُصْورَة  

 َخر ْيطَةُ 

 هذه

َبة    َحق ي ْ
 َسب  ْورَةُ 
َْسَحةُ   ِم 
 ُكرَّاَسة  
 َخر ْيطَةُ 



 7 َجان بَ  Di samping امل ْمَسَحُة َجان َب اْلم ْرََسَة  
 

األدوات املدرسية اْلوار*  

 السَّاَلُم َعَلْيُكم ّيا ُسَلْيَمان :  َعل ي  

 َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم َو َرْْحَُة هللا  َوبَ رَكاَتُهُ :  ُسَلْيَمانُ 

 !َصَباَح اخَلْْي  :  َعل ي  

 !َصَباَح الن  ْور  :  ُسَلْيَمانُ 

 قَ َلم  َهَذا َو  ْعَجم  هاَذا مُ ! اُْنظُْر َّي ُسَلْيماُن :  َعل ي  

 َما َهذ ه  َّي َعل ي  ؟:  ُسَلْيَمانُ 

َْسَحةُ :  َعل ي     َهذ ه  ِم 

ْسَطَرةُ َهْل :  ُسَلْيَمانُ   ؟ َهذ ه  م 

 َهذ ه م ْسَطَرةُ , نَ َعمْ :  َعل ي  

 َذل َك َمْكَتبُ َو  ت ْلَك َسب  ْورَةُ اُْنظُْر َّي َعل ي   : ُسَلْيَمانُ 

 َما ت ْلَك ّي ُسَلْيَماُن ؟:  َعل ي  

 َهْل َذل َك ك َتاُب ؟ , ْلَك ُكرَّاَسةُ ت  :  ُسَلْيَمانُ 

َبة  :  َعل ي     ََل، ت ْلَك َحق ي ْ



E. Pendekatan/Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode  : sam’iyah syafawiyah, diskusi (kelompok), dan penugasan. 

 

 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Media   : Permainan KOKAMI 

 Alat/ Bahan  : Kotak, kartu, amplop, spidol, dan papan tulis 

 

G. Sumber Belajar 

Diambil dari Buku Pelajaran Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

untuk Madrasah Tsanawiyah kelas VIII, karangan Zaenal Muttaqin, Momon 

Mujiburrahman dan Faruq Baharuddin 2015, dan Kamusku Indonesia- Arabic. 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Deskripsi Kegiatan Guru Deskripsi Kegiatan Siswa Waktu 

Pendahuluan  

a. Guru masuk kelas dengan 

mengucapkan salam 

b. Guru meminta siswa 

merapikan kursi dan meja 

c. Guru meminta siswa 

membaca do’a bersama 

d. Guru memeriksa kehadiran 

dan memanggil nama satu 

persatu 

e. Guru menyampaikan judul 

atau materi dan kegiatan 

apa yang akan dilakukan. 

Pendahuluan 

a. Siswa menjawab salam 

 

b. Siswa merapikan kursi 

dan meja 

c. Siswa membaca do’a 

bersama 

d. Siswa menjawab 

kehadirannya 

e. Siswa mendengar 

penjelasan guru terkait 

judul yang akan 

15 

menit 



 

f. Guru memberikan tes 

sebagai upaya analisis 

kemampuan siswa pada 

materi tersebut 

 

 

 

g. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang 

dilakukan 

dipelajari 

f. Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

sebagai upaya analisis 

kemampuan siswa 

terhadap materi 

sebelumnya 

g. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru terkait 

tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

1) Guru menulis mufradat 

tentang judul “Al-

adawaatul 

Madrasiyyah” di papan 

tulis dan menjelaskan 

artinya 

2) Guru melafalkan 

mufradat di papan tulis 

tentang judul “Al-

adawaatul 

Madrasiyyah” 

3) Guru memberikan 

contoh kalimat 

 

b. Menanya 

1) Guru memberikan 

waktu untuk siswa 

Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

1) Siwa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

mufradat dan artinya 

 

 

 

2) Siswa mendengarkan 

mufradat yang dilafalkan 

guru di papan 

 

 

3) Siswa mendengarkan 

contoh kalimat yang 

diberikan guru 

b. Menanya 

1) Siswa menanyakan 

mufradat dan kalimat 

60 

menit 



menanyakan mufradat 

dan kalimat yang 

belum dipahami 

c. Mengeksplorasi 

1) Guru meminta siswa 

untuk mengulang 

mufradat 

2) Guru meminta siswa 

untuk membaca contoh 

kalimat dan 

memahaminya 

d. Mengasosiasi 

1) Guru memberikan 

waktu kepada siswa 

untuk membuat contoh 

kalimat 

e. Mengkomunikasi 

1) Guru menyiapkan 

sebuah kotak yang 

berisi kartu misterius 

dan menjelaskan 

tentang media 

permainan KOKAMI 

serta penerapannya 

dalam proses belajar 

2) Guru meminta siswa 

membuat empat 

kelompok dan memilih 

masing-masing ketua 

dari setiap kelompok 

3) Guru menyuruh setiap 

yang belum dipahami 

 

 

c. Mengeksplorasi 

1) Siswa mengulang 

mufradat di papan tulis 

 

2) Siswa membaca contoh 

kalimat dan 

memahaminya 

 

d. Mengasosiasi 

1) Siswa membuat contoh 

kalimat 

 

 

e. Mengkomunikasi 

1) Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

permainan tersebut 

 

 

 

 

 

2) Siswa membentuk empat 

kelompok dan memilih 

ketua dari masing-

masing kelompok 

 

3) Siswa yang menjadi 



ketua dari setiap 

kelompok maju 

kedepan untuk 

mengambil satu 

amplop yang berisi 

kartu misterius yang 

ada dalam kotak 

4) Guru menyuruh siswa 

dari setiap kelompok 

untuk membuka 

amplop yang berisi 

kartu perintah dan 

mengerjakan secara 

berkelompok apa yang 

diperintahkan dari 

dalam kartu tersebut 

5) Guru menyuruh siswa 

dari setiap kelompok 

maju kedepan dan 

mempersentasikan  

hasil tugas dari kartu 

perintah tersebut  

6) Guru memberikan 

apresiasi bagi setiap 

siswa yang bisa 

menyelasaikan perintah 

dari kartu tersebut 

ketua kelompok maju 

kedepan dan mengambil 

amplop yang berisi kartu 

misterius yang ada dalam 

kotak 

 

 

4) Siswa dari setiap 

kelompok membuka 

amplop yang berisi kartu 

perintah dan 

mengerjakan secara 

berkelompok apa yang 

diperintahkan dari dalam 

kartu tersebut 

 

5) Siswa dari setiap 

kelompok maju kedepan 

dan mempersentasikan  

hasil tugas dari kartu 

perintah tersebut 

 

6) Siswa yang sudah 

menyelesaikan tugas dari 

kartu tersebut menerima 

apresiasi dari guru 

1. Penutup 

a. Guru meminta siswa 

menyampaikan 

kesimpulan dari materi 

Penutup  

a. Siswa menyampaikan 

kesimpulan dari materi 

 

10 

menit 



b. Guru menyampaikan 

kesimpulan hasil 

pembelajaran 

c. Guru memberikan nasihat 

kepada muris 

d. Guru menutup 

pembelajaran dengan do’a 

dan mengucapkan salam 

b. Siswa mendengarkan 

kesimpulan yang 

disampaikan guru 

c. Siswa mendengarkan nasihat 

guru 

d. Siswa membaca do’a dan 

menjawab salam 

 

I. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

a. TeknikPenilaian :  

1. Sikap  : Observasi 

2. Pengetahuan : Teslisan 

b. Bentuk Penilaian : 

1. Sikap  : Observasi (lampiran 2) 

2. Keterampilan : Rubrik penilaian (lampiran 3) 

3. Pengetahuan : Tes Lisan (lampiran 4) 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

TeknikPenilaian : Observasi 

InstrumenPenilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

Nama Siswa: 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang

- 

kadang 

TidakP

ernah 

1 Berbicara jujur dengan guru dan 

teman sekolah 
     

2 Jujur dalam menegerjakan tugas      

3 Rajin dalam belajar bahasa Arab      

4 Sering berbohong dengan guru      



 

 

 

Pidie, 21 Juli 2020 

Guru Bid. Studi B. Arab, 

 

 

                      

           (Syarifah Yunda Zifani) 

 

 

 

 

  

dan teman sekolah 

5 Malas dalam mengerjakan tugas 

dari guru 
     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

BilaPeryataanPositif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skormaksimal 

=   --------- 

  

BilaPeryataanNegatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   



Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Ketrampilan) 

Tes Maharah Kalam/Hiwar 

 

Kompetensi Dasar : 4.1.1 Menyusun kalimat sederhana yang berkaitan dengan: 

 Dengan memperhatikan unsur .األدوات املدرسية

kebahasaan, struktur teks yang benar sesuai konteks.  

4.2. Mempraktekkan kalimat-kalimat sederhana dengan baik 

dan benar topik yang berkaitan dengan: األدوات املدرسية 

 

Teknik Penilaian : Praktek  

Instrumen Penilaian : Lembar soal praktek dan pedoman penskoran 

   

Rubrik Penilaian Maharah Kalam /Hiwar  

 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

Penggunaan Mufradhat 4 Sangat tepat 

 3 Cukup tepat 

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

Penyusunan kalimat  4 Sangat sesuai 

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Kesesuaian struktur tarkib 4 Sangat sesuai 

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang sesuai 



 1 Tidak sesuai 

   

Kelancaran 4 Sangat lancar 

 3 Cukup lancar 

 2 Kurang lancar 

 1 Tidak lancar 

Total score   

 

                       Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 

 

 

Pidie, 21 Juli 2020 
Guru Bid. Studi B. Arab, 

 

 

                      

           (Syarifah Yunda Zifani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Semester   : I/Ganjil 

Alat dan Bahan : Papan tulis, spidol, dan media KOKAMI  

(kotak dan kartu misterius) 

 

Indikator Pencapaian : 

1. Siswa mampu Menirukan langsung bunyi kata yang didengar berkaitan dengan: 

 .dengan baik dan benar األدوات املدرسية

2. Siswa mampu Memahami bunyi kata yang didengar berkaitan dengan: 

 .األدوات املدرسية

3. Siswa mampu Menentukan frase dari kalimat sederhaan bahasa arab yang 

berkaitan dengan األدوات املدرسية. 

4. Siswa mampu Menyusun kalimat sederhana yang berkaitan dengan: األدوات 

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks yang benar املدرسية

sesuai konteks. 

5. Siswa mampu Mempraktekkan kalimat-kalimat sederhana dengan baik dan 

benar yang berkaitan dengan: األدوات املدرسية. 

 

 



Langkah- langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

A. Terjemahkanlah kosakata berikut ini kedalam Bahasa Arab! 

1. Tempat pensil 

2. Peraut pensil  

3. Penghapus 

4. Pensil 

  

B. Ikutilah instruksi dibawah ini! 

1. Amatilah gambar yang ada dalam kartu-kartu yang terdapat dalam 

amplop! 

2. Buatlah kalimat sederhana dari gambar yang tedapat dalam kartu-kartu 

tersebut! 

3. Persentasikanlah hasil diskusi kelompok kalian didepan kelas dan 

kelompok lain mengikutinya! 

 

 

 

 



 

                   

            
    

   
 

 

 

 

 



 اإلختبار القبلي

 !التدريبات على احلوار واملفردات

 !إجراء احلوار بني الطالبني كما يف املثال. أ

 قَ َلم  / َهَذا: مثال

 َما َهَذا؟: أ       

 هذا قَ َلم  : ب    

َبة  / تِْلكَ  -1  َحِقي ْ

 : ......أ    

 : ......ب   

 ُكرََّسة  / َهِذهِ  -2

 : ......أ    

 : ......ب   

 ُمْعَجم  / َهَذا -3

 : ......أ    

 : ......ب   

 ِمْسطََرة  / تِْلكَ  -4



 : ......أ   

 : .....ب   

 ِكَتاب  / َذِلكَ  -5

 : ......أ    

 : ......ب   

 !ِصِل اْلُمْفَرَدات اآلتية ابلصورة املناسبة. ب

 قَ َلم   -1
 
 

 
َبة   -2  َحِقي ْ
 
 

 
 ُكرََّسة   -3
 
 

 
 م ْعَجم   -4
 



  

 

 
 
 ِمَْسَحة   -5



ي  دِ ع  ب َ اإلخِتَبار ال    
!ِاْخَترِ األردراةر اْلُمنرِسبرةر ب رْْير اْلقرْوسرْْيِ  -أ  

برةِ ( ِفْ  -َترْتر  -عرلرى)الِكتراُب  -1 اْلْرِقي ْ  
ْكتربِ ( ب رْْير  -عرلرى -أرمرامر )الُكرَّسرُة  -2

ر
امل  

ْسِجُد  -3
ر
اْلفرْصلِ ( عرلرى -َترْتر  -وررراءر )امل  

!كرمرا ِف اْلِمثرالِ أرْجِر اْلِْورارر   -ب  
ا ِكتراب  ه  : مرْكترب  / عرلرى/ ِكتراب  : ِمثرال ُهور عرلرى اْلمرْكتربِ . ذر  

ة  / عرلرى/ ِمْسرحرة   -1 ُكرَّسر  
م   -2 ِكتراب  / جراِنبر / ُمْعجر  
ِمْرَسررة  / َترْتر / ِمْسطرررة   -3  
ِمْقلرمرة  ورُكرَّسرة  / ب رْْير / ق رلرم   -4  
ْكترب  مر / عرلرى/ ِمْقلرمرة   -5  
برة  / ِفْ / ِكتراب    -6 ِقي ْ حر  
ب رُتكر )ب ( ِمْسطرررُتكر )أرْجِر اِْلورارر مرعر صرِدْيِقكر كرمرا يرِلي مرعر ت رْبِدْيٍل  -ج ِقي ْ (!حر  

(ف رْرحرانُ )اْلْروراُب  (فرائِز  )التَِّحيَُّة    
ِذِه ِمْسطرررْتى ؟. ن رعرْم، ه  أرْينر ِمْسطرررُتكر ِذِه ! َير ف رْرحرانُ   ؟هرْل ه  ِمسطرررُتكر  

، َير فرائُِز؟ ُتكر ةِ  أرْينر ِمْقلرمر  ِمْسطرررِتى ِف اْلِمْقلرمر
ي ْلرة   ُتكر َجِر !ِمْقلرمر ةِ    اُْنظُْر، ِمْقلرمرِِتْ جراِنبر اْلُكرَّاسر
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LEMBAR  OBSERVASI  AKTIVITAS  GURU 

Nama Sekolah   : MTsN 03 Pidie 

Mata pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII /Semester I 

Hari/Tanggal   : Senin dan Sabtu  / 20 dan 21  Juli 2020 

Nama Pengamat/Observer  : Syarifah Liza Putri 

A. Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian: 

1: berarti “Kurang”   

2: berarti “Cukup”  

3: berarti “Baik” 

4: berarti “Sangat Baik”  

B. Lembar Pengamatan : 

No. Pernyataan 

(Aspek yang diamati) 

Skala Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Kemampuan guru mengelola kelas sehingga 

siswa siap untuk belajar 

2. Kemampuan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3.  Kemampuan guru dalam memberikan 

penjelasan tentang langkah pelaksanaan 

pembelajaran. 

    

2. Kegiatan inti: 

1. Kemampuan guru dalam menjelaskan 

penggunaan media permainan KOKAMI 

untuk pembelajaran keterampilan berbicara. 

2. Kemampuan guru membimbing siswa 

menguasai kata, frasa, dan menirukan 

mufradat serta kalimat yang berhubungan 
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Selasa, 21 Juli  2020 

Observer 

 

(Syarifah Liza Putri) 

 

 

 

dengan materi pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan KOKAMI 

untuk meningkatakan kemahiran berbicara. 

3. Kemampuan guru dalam mengamati kegiatan 

siswa ketika pembelajaran 

4. Kemampuan guru dalam mengelola siswa 

ketika latihan keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media permainan KOKAMI. 

5. Kemampuan guru dalam menanggapi dan 

mengarah semua pertanyaan siswa kepada 

teman-temannya. 

 

3. Kegiatan Akhir:  

1. Kemampuan guru dalam merangkum materi 

pembelajaran bersama siswa 

2. Kemampuan guru dalam mengevaluasi materi 

pembelajaran siswa 

3. Kemampuan guru dalam memberikan refleksi 

4. Kemampuan guru dalam memberikan nasehat 

    



LEMBAR  OBSERVASI  AKTIVITAS  SISWA 

Nama Sekolah   : MTsN 03 Pidie 

Mata pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII /Semester I 

Hari/Tanggal   : Senin dan Sabtu  / 20 dan 21  Juli 2020 

Nama Pengamat/Observer  : Syarifah Liza Putri 

A. Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian: 

1: berarti “Kurang”   

2: berarti “Cukup”  

3: berarti “Baik” 

4: berarti “Sangat Baik”  

B. Lembar Pengamatan : 

No. Pernyataan 

(Aspek yang diamati) 

Skala Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Siswa masuk kelas tepat waktu 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar 

3. Siswa mempersiapakan perlengkapan belajar 

4. Siswa tidak melakukan kegiatan lain yang 

mengganggu proses pembelajaran  

5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang proses pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan KOKAMI 

dan langkah-langkah pembelajaran. 

    

2. Kegiatan inti: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

materi pemebalajaran dengan menggunakan 

media permainan KOKAMI pada 

pembelajaran keterampilan berbicara 

    



 

 

 

Pidie, Selasa, 21 Juli  2020 

Observer 

 

(Syarifah Liza Putri) 

 

2. Siswa mampu menguasai kata, frasa dan 

menirukan mufradat serta kalimat yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran 

dengan baik dan benar 

3. Siswa menanggapi ketika guru menjelaskan 

materi pembelajaran  

4. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru 

5. Siwa mampu bekerjasama dalam diskusi 

kelompok  

6. Siswa mampu mengemukakan pendapatnya 

dalam kelompok 

7. Siswa terampil menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan 

8. Siswa menunjukkan minat/antunisme 

terhadap kegiatan pemeblajaran dengan 

pengajuan soal/masalah 

3. Kegiatan Akhir:  

1. Siswa mampu menyimpulkan materi 

pembelajaran 

2. Siswa mampu mengerjakan soal  evaluasi 

yang diberikan guru 

3. Siswa mendengar pesan moral yang 

disampaikan guru. 

4. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari 

guru. 

    



LEMBARAN ANGKET SISWA 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah   : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport anda. 

 Berilah tanda  (√) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri sendiri. 

 

Keterangan : 

SS    : Sangat setuju 

S      : Setuju 

TS   : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

 

 Bila ada saran atau masukan mohon untuk ditulis pada tempat yang telah 

disediakan. 

 Kejujuran anda dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data. 

 

No. PERTANYAAN SS S TS STS 

1. Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 
media permainan KOKAMI memudahkan saya 
dalam belajar Kalam 

    

2. Media permainan KOKAMI efektif digunakan 
dalam pembelajaran Kalam. 

    

3. Penggunaan media permainan KOKAMI dalam 
pembelajaran Kalam sangat menyenangkan. 

    

4. Saya sangat suka mempelajari pembelajaran 

Kalam dengan media permainan KOKAMI. 
    

5. Pembelajaran maharah kalam lebih aktif dengan 
menggunakan media permainan KOKAMI. 

    

6. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran 
KOKAMI membuat siswa-siswa lebih berani 

    

7. Media permainan KOKAMI meningkatkan 
kemampuaan saya dalam mengekspresikan 

    



pendapat saya 

8. Penggunaan media permainan KOKAMI 
memudahkan saya untuk memahami 
pembelajaran dengan cepat 

    

9. Pembelajaran  kalam menjadi lebih menarik 
dengan menggunakan media permainan KOKAMI 

    

10. Saya menyukai metode pembelajaran untuk 
belajara  kalam dengan menggunakan media 
permainan KOKAMI 

    

 

 



 الصور عند إجراء التعليم
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