
  Snowball Throwingتعلين الكالم بـ

 (Aceh Selatanمبعهداملنجي حبث جترييب(

 

 

 رسبلت 
 

 قدهتهب:

 إيل غستنب

 وتدريب املعلوني الرتبيتعلن  اللغت العربيت  بكليت تعلين طبلبت قسن 

 999212222رقن القيد :

 
 
 
 
 
 
 

 وزارة الشئىوى الدينيت  للجوهىريت اإلندونيسيت 

  اإلسالهيت احلكىهيت جبهعت الرانريي 

 بندا أتشيه -بدارالسالم 

 ه 1241/م9912



 
 



 

 

 



 



 د
 

 انشـــــــكـــــــــسكهًح  

 تعى اهلل انسمحٍ انسحٍى

جؼم انؼستٍح نغح انقسآٌ ً أفضم انهغاخ انيت ٌنطق هبا اإلَعاٌ. ًانصالج  ياحلًد هلل انر

 ًانعالو ػهى حثٍة انسمحٍ ًػهى آنو ًأصحاتو أمجؼني ً يٍ ذثؼو إىل ٌٌو اندٌٍ.

ذؼهٍى انكالو تـ  انثاحثح تإذٌ اهلل ًػٌَو يٍ كراتح ىره انسظانح  حتد انؼنٌاٌ" دفقد اَري

snowball Throwing " قديريا نكهٍح انرتتٍح جايؼح انساَريي اإلظاليٍح احلكٌيٍح كًادج يٍ  انيت

 يف ػهٌو انرتتٍح. ( S.Pd.I املٌاد اندزاظٍح املقسزج ػهى انطالب  نهحٌش ػهى انشيادج  )

 انفسصح انعؼٍدج ذقدو انثاحثح انشكس نفضٍهح املشسفني انكسميني مها ًيف ىره

املاجعرري(. تأهنًا قد أَفقا  اَدض شسٌف اندٌٍاندكرٌز ً املاجعرري  اَدض ظيًًٍ) اندكرٌز

أًقاهتًا ً ترال جيٌدمها إلشساف ىره انسظانح إشسافًا جٍدا، ػعى اهلل أٌ ٌثازكيًا ً جيصٌيًا 

ذقدو انثاحثح  جصٌم انشكس ملدٌس اجلايؼح ً ػًٍد كهٍح انرتتٍح ً زئٍط قعى خري اجلصاء.ً كًا 

ذؼهٍى انهغح انؼستٍح  ًمجٍغ أظاذرهتا انرٌٍ قد ػهًٌىا أٌَاع انؼهٌو املفٍدج ً أزشدًىا  إزشاًدا 

ىا تإػازج  انكرة انيت احراجد  إنٍيا يف ًصحٍحا، ًكرنك ملٌظفً املكرثح انرٌٍ قد ظاػد

 9002ظانح. ثى  ذقدو انثاحثح انشكس نصيالئيا  يف قعى  ذؼهٍى انهغح انؼستٍح نهًسحهح كراتح ىره انس

انرٌٍ قد ظاػدًىا  ترقدٌى تؼض أفكازىى اننافؼح  ً دفؼٌىا إىل  إمتاو كراتح ىره انسظانح . ًال 



 ه
 

فًؼا نؼم ٍ  قد زتٍاىا  ذستٍح حعنح ً ىرتاىا هترًٌثا َاٌعى انثاحثح أٌ ذقدو انشكس نٌاندٌيا: انهرنذ

 اهلل جيصٌيًا أحعٍ انثٌاب يف اندٍَا ً اَخسج.

ًأخريا ذسجٌ انثاحثح  َقدا تنائٍا ً االقرتاحاخ املفٍدج يٍ انقازئني إلمتاو ىره انسظانح ، 

ًأخريًا اخرًد انثاحثح  ىره  انسظانح تاندػاء ػعى اهلل أٌ جيؼم ىره انسظانح  َافؼح  نهناض 

كٍم إَو  َؼى املٌىل ً َؼى اننصري ً ال حٌل ً ال قٌج إال تاهلل انؼهً انؼظٍى أمجؼني. حعثنا اهلل ً َؼى انٌ

 .ً احلًد هلل زب انؼاملني

 و   4909 ٌهً  92داز انعالو،    

 

 حانثاحث
 



و  
 

 احملخٌيبثقبئًت 

 د  كهًت  انشكر....................................

 ً  .................................. قبئًت احملخٌيبث

 ط  .................................  لقبئًت اجلذاً

 ي  قبئًت املهحقبث..................................

 ك   ................................ يسخخهص انبحث 

: يقذيتانببة األًل  

 1.......................يشكهت انبحث- أ

 4........................أسئهت انبحث- ة

 4.....................يعبنى املصطهحبث    -ج 

 6..................أىذاف انبحث ً أمهيخو    -د                



ي  
 

 6.................ًانفرًض ىاإلعخببراألسبس    -ىـ                      

 7.....................انذراست انسببقت -ً  

 رياإلطبر اننظانببة انثبنى : 

 8................ًأمهيخو  يفيٌو ييبرة انكالو  - أ

 11...................أىذاف حعهيى انكالو  - ة

     Snowball Throwing.................11حعريف   -ج 

 14...يف حعهيى انكالو Snowball Throwing خطٌاث اسخخذاو - د

 16...ًعيٌبو يف حعهيى انكالو snowball throwingيزايب أسهٌة - ه

 انببة انثبنث : ينيح انبحث

 18.......................طريقت انبحث   - أ

 19.......................اجملخًع ً انعينت- ة

 12.......................انبحث أدًاث    - ج



أأ  
 

 انببة انرابع : عرض انبيبنبث ً حتهيهيب

 11.......................عرض انبيبنبث  - أ

 17......................حتهيم انبيبنبث- ة

 41......................حتقيق انفرًض  - ج

 انببة اخلبيس : اخلبمتت

 41.......................نخبئح انبحث    - أ

 41......................االقرتاحبث - ة

 املراخع

 44املراخع انعربيت......................  - أ

 47اإلنذًنيسيت..................املراخع - ة

  47.................... املراخع إلنرتنيج     - ج

                       



 مستخلص البحث
دراست حجزيبيت بــ يعهذ )Snowball Throwingحعهيى انكالو بـ  "كاٌ يىضىع هذِ انزسانت 

ال اخخارث انباحثت هذا انًىضىع  ألَها حزي  في هذِ انًعهذ .(" Aceh Selatanانًُجي

أكثز انطالب  حخً  يكىٌ,  إال قهيهت عًهيت  انخعهيى  وانخعهى في  حسخعًم أسهىب  انخعهيًيت

 و نذنك أرادث انباحثت أٌ   في سيطزة يهارة انكالو ضعفاء ضجز و فً هذِ انًعهذ

وأيا . نخزقيت  قذرة  انطالب  عهً يهارة انكالوSnowball Throwingحسخخذو أسهىب 

 في حعهيى انكالو نًعزفت رغبت Snowball Throwing حطبيق  األغزاض نهذا انبحث فهي

 نًعزفت فعانيت إسخخذاو  Snowball Throwingانطهبت في حعهى يهارة انكالو باسخخذاو 

Snowball Throwingأيا طزيقت انبحث انخي . في حزقيت قذرة انطهبت عهً يهارة انكالو 

اسخعًهج انباحثت في هذِ انزسانت فهي بحث حجزيبي، اسخعًهج انباحثت انًقابهت انشخصيت 

وانُخائج انخي حصهج عهيها .وانًالحظت يباشزة وااليخحاٌ انقبهً وااليخحاٌ انبعذي 

حزقيت قذرة انطهبت في  يهارة    Snowball Throwing أٌ حعهيى انكالو بأسهىب:انباحثت فهي 

 قيًت 5,05( T-Test ) وهذا يذل عهً انجذول أو انحساب وهي قيًت ث انحساب  . انكالو

أكبز يٍ َخيجت ث  (T-Test ) ،فخكىٌ َخيجت ث انحساب1,69( T-Tabel)ث انجذول 

 .    5,05<1,69( T-Tabel)انجذول 
 

Abstract 

 

The title of the research on this thesis is “ Teaching to speak using media Snowball 

Throwing” (experimental method at boarding School  Al-Munjiya south aceh). At to who 

encourages researchers to write the title of this thesis, because researchers look at 

boarding School rarely use the media in teaching and learning Arabic only slightly. So 

most students are bored and weak in Arabic speaking skills. Therefore researchers want to 

use media Snowball throwing  to improve students’ ability to speak. As for the purpose of 

researcher ie applying snowball throwing media in teaching Arabic speaking  to know the 

student’s passion in speaking skills using the Snowball Throwing media,to know the 

effectiveness and responses of students in improving their speaking skills. As for research 

method used in this research is experiment method,interviews,observation, pre test  post 

test.and the results show that teaching speaks with snowball throwing media can increase 

the ability of students in speaking skills, because  the result of Test-T count (5,5) is 

greater than Test-T table (1,96).  

 
 

Abstrak 

 

Judul penelitian pada skripsi ini ialah “ mengajar berbicara dengan menggunakan media 

Bola Salju” (Metode Experimen di Pesantren Al-Munjiya Aceh Selatan ) adapun yang 

mendorong  peneliti untuk menulis  judul skripsi   ini di karnakan  peneliti melihat di 

pesantren ini jarang sekali menggunakan media dalam proses belajar mengajar bahasa 

arab hanya sedikit,sehingga  membuat banyak  murid bosan dan lemah dalam  



keterampilan  berbicara bahasa arab. Oleh karena itu peneliti ingin  menggunakan media 

Bola Salju ini untuk meningkatkan kemampuan murid dalam keterampilan berbicara. 

Adapun tujuan peneliti yaitu  mengaplikasikan media bola salju dalam mengajar 

berbicara  untuk mengetahui kegemaran murid dalam keterampilan bebicara dengan 

menggunakan media bola salju, untuk mengetahui keefektifan dan respon murid  dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Eksperimen, Wawancara, Observasi, ujian sebelum dan ujian 

sesudah. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa mengajar berbicara dengan media 

Bola salju dapat meningkatkan kemampuan murid dalam keterampilan berbicara, karena 

hasil Test- T hitung (5,5) lebih besar daripada hasil Test-T table (1,96) 
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 نجبة األًلا

 يمذيخ

 يشكهخ انجحثأ.

يصذراٌ ألحكبو انذٍّ مزآٌ انكزّى ًاألحبدّث انشزّفخ ًمهبانهغخ انؼزثْخ نغخ ان إٌ

ًاملؼبىذ انذّنْخ يف انؼبمل اإلصاليَ يٍ  اإلصاليِ. ًانهغخ انؼزثْخ رذرس يف مجْغ املذارس

خبصخ نزؼهى انمزآٌ ًهلب اإلثزذائْخ اىل اجلبيؼخ. ًأّعب أهنب ًصْهخ نزؼهى ػهٌو انذٍّ ً 

نك أٌ انهغخ انؼزثْخ حتزبج اىل رذرّت خ فَ خمبرج احلزًف ػنذ َطميب، كذصفبد خبص

نكَ حيصم يزؼهًيب ػهَ َطك احلزًف  زّنبد ػهَ املًبرصخ يف اصزؼًبهلبانهضبٌ ًانزً

 انؼزثْخ َطمب صحْحب ًفصْحب. 

 يبراد أصبصْخ ًىِأرثغ ي ػهَ ًّطهت يٍ املؼهى أٌ ّؼزًذ يف رؼهْى ىذه انهغخ

ركٌٌ ىذه امليبراد األرثغ ً ييبرح انكزبثخ.ًنمزاءح ييبرح اانكالو ً ييبرح ييبرح اإلصزًبع ً
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خحب دًٌ حتمْميب.ًأيب حْث مل ّكٍ انزؼهْى َب ىذفب أصبصْب يف رؼهْى انهغخ األخنجْخ

املنبصجخ ًْْخ ىذه امليبراد ػنذ انطالة فؼهَ املؼهى أٌ ّؼزف انطزق انزؼه نزحمْك

 يب أثنبء انمْبو ثبنزؼهْى يف انفصم.ًّطجم

 ًكبَذ انهغخ ًصْهخ يٍ ًصبئم االرصبل ثني اننبس يف رؼجري يبرجبدر ثجبهلى، فزكٌٌ

ًخيزهف ثؼعيب ثؼعب ثبخزالف اجملزًغ أً انجالدانذٍ ّزكهى هبب.   انهغخ ػذدىب كثريح

ٌ أكثز يٍ أٌ أٍ أهنى ّزكهًٌ انكالو أكثز يٍ انكزبثخ ّضزخذيٌٌ  يف حْبهتى  فبننبس

 .ّكزجٌا

صبل انهغٌُ األرثؼخ ثؼذ االصزًبع ًىٌ: رزمجخ يٍ ػنبصز االر ّؼزرب انكالو ػنصزا 

انهضبٌ ػًبرؼهًو اإلَضبٌ ػٍ طزّك االصزًبع ًانمزاءح ًانكزبثخ ،ًىٌيٍ انؼاليبد املًْزح 

 1.األصٌاد املفْذح فهْش كم صٌد كاليب،ألٌ انكالو ىٌنإلَضبٌ،

                                     

86م)داراملسلن، ص:0212-ه1341بعة ا، الطبعة الراملهبرات اللغىية هب هيتهب واطرائق تنويتهب الدكتىر فئىاد أمحدعليب، 1     
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ىبيٍ انؼهٌو انذّنْخ هتزى ثزؼهْى انهغخ انؼزثْخ ًيب صٌا ىذبأحذاملؼاملؼيذاجملِ إٌ 

أٌ ّزكهًٌا ًّزحذثٌا ثبنهغخ انؼزثْخ ألهنب  ّزؼهًٌٌ فْوانذٍ  ػهَ انطالة ًغريىب.ًجيت

 ، ًصْهخ يٍ ًصبئم اإلرصبل انٌْيْخ

هتذف إلررفبع ييبرح انكالو  ػنذ انطالة  ألٌ  إٌ رطجْك احملبدثخ يف ػًهْخ انٌْيْخ

 ذ رٌخذ ثؼط املشكالد انزَملؼيا ىذا.ًنكٍ يف حب يف حْبهتىركهًبصحّْكٌٌ 

ْخ هنى مل ّمذرًا ػهَ َطك املفزداد أً اجلًهخ انؼزثصْت انطالة يف ييبرح انكالو حْث إر

دًر  ذرس امل ٌٌ يف ػًهْخ انزؼهْى  ًانزؼهى. ًكبٌَطمب صحْحب، ًىى صبئًٌٌ ً َبػش

مْمخ إٌ يف حلًا ركهى انهغخ انؼزثْخ فصْحخ ًصحْحخ. كجري يف رزلْخ لذرح انطالة  ػهَ

 ػًهْخ رؼهْى انهغخ انؼزثْخ يذاخم ًطزلب خمزهفخ .

 يف رؼهْى انكالو  Snowball Throwingأصهٌة ضزخذو خ  أٌ رحثبد انجارًثذنك فأ

 .نرتلْخ  لذرهتى ػهَ ييبرح انكالو
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 انجحثأصئهخ  ة.

 ًأيب أصئهخ انجحث فَ ىذه انزصبنخ فيَ: 

 ؟ انكالو يف رؼهْى Snowball Throwingصزخذاو كْف إ .1

يبرح يفؼبال نرتلْخ كفبءح انطالة يف  ّكٌٌ Snowball Throwingإصزخذاو ىم  .2

 ؟ انكالو

 يؼبَِ املصطهحبد ج.

 رؼهْى  .1

كز ه نغخ ّزأيم ًّذرس ًّفبرؼهًْب:يؼن -ّؼهى -كهًخ رؼهْى يصذر ػهى 

ى ّزؼهك ثبملؼهى ًّؼين رنظْى انجْئخ انزؼهًْْخ انزؼهًْاصطالحب :  2 ًحببًل ًجيبرة

مجْغ ىنبًاملزاد ثبنزؼهْى  3ًحتذّذ انشزًغ انيت رضيم ػًهْخ انزؼهى ػهَ انزاليْذ.

 .هبب زاليْذ نْكٌٌ ػبملني ًيبىزٍّان ىل انؼًهْخ املضزؼًهخ يف إنمبء أٌَاع انؼهٌو إ

                                     
2
 594(،ص: 1991املٌرداألصبس )ثريًد نجنبٌ،داراملالّني،  ينريانجؼهجْكَ،لبيٌس   
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 كالو .2

ًيف أصم انهغخ مبؼنَ األصٌاد  كاليب. -ّكهى -نغخ يصذر يٍ كهى انكالو

 5اجلًهخ املزكجخ املفْذح حنٌ )خبءانشزبء(ًاصطالحب:  4.املفْذح

3. Snowball Throwing 

Snowball Throwing رح ْت انزؼهى انزؼبًَِ املزكز ػهَ لذىٌ أصهٌة يٍ أصبن

فْيب أصئهخ هح انذٍ كزاد انثيف انهؼجخ اجلذاثخ ثنْخ األصئهخ  خجانطه

انطهجخ رمزّجب يف رؼجري  ضْطخ ّمٌو مجْغثلذرح  إىلزبج األصهٌة حي.ًىذاخجانطه

  6صئٌال ػٍ املبدح املنبصجخ.

 

 أىذاف انجحث ًأمهْزو .د

                                     

 

 86،ص:2116)انطزّفخ احلٌارّخ( انطجؼخ انٌاحذح  رأصْم طزق انزذرّشاملبخذ، د.خرب انهخ حمًذ احلضٍ ػجذ 3

 697انطجؼخ انثبينخ ًانؼشزًٌ)ثريًد داراملشزك(ص: يف انهغخ ًاألػالو،نٌّش يؼهٌف، املندذ   4

71ملضهى، ص:و)دارا2111-ه1431انطجؼخ انزثؼخ  امليبراد انهغٌّخ يب ىْزيب ًاطزائك رنًْزيب،انذكزٌر فئٌاد أمحذػهْب،  5  
6

 Kirana Wati, Snowball Throwing, (Online), diakses melalui situs: 

http://gurupkn.wordpres.com/299107707002 desember 2973 
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 أىذاف انجحث يف ىذه انزصبنخ كًب ّهِ: كبَذ

 هْى انكالويف رؼ Snowball Throwingإصزخذاو  نزطجْك .1

ييبرح رزلْخ لذرح انطهجخ ػهَ  يف Snowball Throwingإصزخذاو   فؼبنْخملؼزفخ  .2

 .انكالو

انطهجخ ثزؼهْى ّزلِ إىزًبو  أٌ يٍ أمهْبد ىذه انزصبنخ إهنبرضبػذاملذرس 

امليى ثأَشطخ  ى انزؼبًَِانجحث يزؼهك ثطزّمخ انزؼه ىذا انهغخ انؼزثْخ ًرغجبهتى ألٌ 

 انطهجخ أكثز يٍ أَشطخ املذرس.

 ضًًانفز َاالػزجبراألصبص .ـى

نزصبنخ أٌ جنبذ انزؼهْى يف ىذه ا خحثبانذٍ ّؼزًذ ػهْو انج ًَاإلػزجبراألصبص

 املذرس. جيزٍ ػهْيبذرّش ًأصبنْت زفْخ اصزخذاو طزق انزؼهك كثريا ثكًْانزؼهى ّ

رؼهْى انكالو أٌ  انيت افرتظزيبانجبحثخ يف ىذه انزصبنخ فيًِض انفزًأيب 

  .انطهجخ يف  ييبرح انكالو نرتلْخ لذرح   Snowball Throwingثأصهٌة
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 انذراصخ انضبثمخ  -ً

كبَذ انذراصبد انضبثمخ يٍ أىى أصبصْبد  انجحث انيت اصزخذيزيب انجبحثخ 

ملؼزفخ أصهٌ ة انذراصخ إجيبثْزيب ً صهجْزيب . ً ىذه انذراصخ رضبػذ انجبحثخ ػهَ 

دراصزيب احلبنْخ ً انذراصبد انضبثمخ ً يمبرَخ اننزبئح ً يؼزفخ خٌائت انفزق ثني 

 :االصزفبدح  يٍ خرباد انذارس

 "  Snowball Throwing"  ،تعليم اللغة العربية  بأسلوب سوسى أسريدا  

 (جنيياملدرسة الشاملة املتوسطة امل)حبث إجرائي يف 

 

 



8 
 

 اٌجبة اٌضبَٔ

 ِفيٌَ ِيبسح اٌىالَ ًأمهْزو - أ

ْ رؼشّف اٌىالَ اصؽالؽب ِب ّصذس ػٓ إ .1األصٌاد ادلفْذح اٌىالَ يف أصً اٌٍغخ 

أً ػٍَ األلً يف  ,اإلٔغبْ ِٓ صٌد ّؼرب ثو ػٓ شِء ٌو دالٌخ يف رىٓ ادلزىٍُ ً اٌغبِغ 

ً اٌغٍُْ  ٔؽكاٌىالَ ىِ . أِب ِيبسح 2رىٓ ادلزىٍُ ً رشاػَ فْو لٌاػذ اٌٍغخ ادلنؽٌلخ

إخشاط احلشًف ِٓ سلبسعيب ً اٌزنغُْ اٌصٌرِ  ً متضًْ ادلؼنَ ثبحلشوبد ً اإلشبسح ً 

 . 3رشرْت األفىبس

اٌىالَ ػنصش ِٓ ػنبصشاٌٍغخ ، ًاٌٍغخ ٔفغيبعضء ِٓ ٔشبغ اإلٔغبْ، ًىٌ رلٌّػخ 

ًادلشبػش يف أصٌاد ِٓ اٌشٌِص ادلنؽٌلخ ٌٍزؼجري ػٓ أغشاظيُ،ًاٌٍغخ صْبغخ ادلؼٌٍِبد 

 4ِمؽؼْخ، ًىِ أداح اٌزفبىُ ًرجبدي األفىبس ثني أػعبء اجملزّغ.

                       
1
 ىـ1431،اٌؽبثؼخ اٌشاثؼخ،داسادلغٍُ:ثريًد،اٌٍغٌّخ ِبىْزيب ًؼشائك رنّْزيبادليبساد أمحذ فئٌاد ػٍْبْ، 

 77ص .  ...ادليبساد اٌٍغٌّخ 2

 8...ص  ادليبساد اح ٌٍغٌّخ 3

4
 11(ص.1691عبدالعزيزعبداجمليد،اللغتالعربيت أصىاهلا النفسيت وطرق تدرسيها،)القاهرة:داراملعارف،  
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ًىٌ : رشمجخ األسثؼخ ثؼذ اإلعزّبع  ّؼزرب اٌىالَ اٌؼنبصش اٌضبَٔ ِٓ االرصبي اٌٍغٌُ

ًىٌ ِٓ اٌؼالِبد اٌٍغبْ ػّب رؼٍّو اإلٔغبْ ػٓ ؼشّك االعزّبع ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ، 

اٌٍفظ ىٌ اٌٍفظ ًاإلفبدح، أِبوً صٌد والِب، ألْ اٌىالَ ىٌ فٍْظ  ادلّْضح ٌإلٔغبْ.

 ِبدٌذ ػٍَ ِؼنَ ِٓ ادلؼبِٔ وّب أْ اإلفبدح ىِ  اٌصٌد ادلشزًّ ػٍَ ثؼط احلشًف

ِب ّصذس ػٓ  ػٍَ األلً يف رىٓ ادلزىٍُ. ًِؼنَ ىزا أْ اٌىالَ مبؼنبه احلمْمِ ىٌ

 5ًاٌغبِغ أًػٍَ األلً يف رىٓ ادلزىٍُ.ثو ػٓ شْئ ٌو دالٌخ يف رىٓ ادلزىٍُ  اإلٔغبْ ٌْؼرب

ً ال شه أْ اٌىالَ  أً اٌزؾذس  ِٓ أىُ أٌٌاْ  اٌنشبغ  اٌٍغٌُ ٌٍىجبس ً اٌصغبس  

ػٍَ اٌغٌاء ، فبٌنبط ّغزخذٌِْ اٌىالَ أوضش  ِٓ اٌىزبثخ يف ؽْبهتُ . أُ أهنُ  ّزىٌٍّْ  

ثبٌنغجخ اٌٍغٌئْغِ ٌالرصبي  أوضش شلب ّىزجٌْ  ً ِٓ ىنب ديىٓ اػزجبس اٌىالَ  ىٌ  اٌشىً  اٌش

  6.اعغزخذاِزيبأىُ عضء يف ادلّبسعخ اٌٍغٌّخ  ً ٌِٓإلٔغبْ ً ػٍَ رٌه ّؼزرب اٌىالَ 

                       
5
 ه1431،اٌؽبثؼخ اٌشاثؼخ،داسادلغٍُ:ثريًد،ِبىْزيب ًؼشائك رنّْزيب ادليبساد اٌٍغٌّخأمحذ فئٌاد ػٍْبْ، 

6
 .  95( ص . 2777، ) ثريًد ، داس اٌفىش اٌؼشثَ ،  رذسّظ اٌؼشثْخ يف اٌزؼٍُْ اٌؼبَسشذٍ أمحذ ؼؼّْخ ً زلّذ اٌغْذ ِنبع ،  
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َ غخ األعنجْخ ًّؼزرب اٌمبئٌّْ ػٍفَ ِنيظ رؼٍُْ اٌٍ عبعْبأ ءافبٌىالَ ّؼزرب عض

عنجْخ. ٌزاوبْ اذلذف األًي ِٓ رؼٍُْ اٌٍغخ األٍغخ اٌىذاف رؼٍُ أىُ أىزا ادلْذاْ ِٓ 

 7.زه اٌٍغخهباٌؼشثْخ ىٌ اٌزّىٓ ِٓ اٌىالَ ًاٌزؾذس 

عزّبع  ً اٌىالَ ً د اٌٍغٌّخ  األسثغ اٌيت رزعّٓ اإلؽذٍ  ادليبساإْ ِيبسح اٌىالَ إ 

اٌمشاءح ً اٌىزبثخ ً ىِ ِٓ أىُ  ادليبساد اٌٍغٌّخ . ً ِيبسح اٌىالَ ىِ ِبدح ِيّخ يف رؼٍُ 

رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ألهنب اٌٍغخ  األعنجْخ غخ اٌؼشثْخ . ً ٌزٌه  ِيبسح اٌىالَ ِيُ يف اٌٍ

صش يف رىٍُ بؼناٌ. ً جيت ػٍَ اٌؽالة أْ ّزؼٌٍّا ِيبسح اٌىالَ ألهنب أىُ ٌإلٔذًْٔغْني

 اٌٍغخ اٌؼشثْخ.

 ً ؽْش أٔو اٌغبّخ ِٓ وً فشًع اٌٍغخ  خ خبصخ ثني فشًع اٌٍغخ  اٌؼشثْخ ،اٌىالَ ِنضٌ إْ

 ًِٓ ىنب عنؾبًي ثبإلّعبػ أمهْخ اٌىالَ  يف احلْبح يف ٔمبغ زلذدح ، ً رٍه األمهْخ  ىِ: 

                       

, 
7
  Taufik Rahman Siraj, َامهْخ اٌذًسح اٌٍغٌّخ يف سفغ ِيبسح اٌىال,(online)  http://taufik-sira j.blogspot.com 

/3111112/ blog-post.html diakses 19 Maret 3112       
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ِٓ ادلؤوذ  أْ اٌىالَ وٌعٍْخ إفيبَ عجك اٌىزبثخ يف اٌٌعٌد ، فبإلٔغبْ رىٍُ   -1

 لجً أْ ّىزت ، ًرٌه فئْ اٌىالَ  خبدَ ٌٍىزبثخ.

ّؼٌد اإلٔغبْ اٌؽاللخ يف اٌزؼجري  ػٓ أفىبسه ً اٌمذسح   اٌىالَاٌزذسّت ػٍَ  -2

 ً ٌِاعيخ اجلّبىري.  ػٍَ ادلجبدأح

ً اٌىالَ ًعٍْخ ٌزنفظ اٌفشد ػّب ّؼبْٔو ، ألْ رؼجري  اٌفشد  ػٓ ٔفغو  ً ٌٌ  -3

وبْ حيذس  ٔفغو ػالط  ٔفظ خيفف ِٓ ؽذح األصِخ  اٌيت ّؼبْٔيب ، أً 

 ادلٌالف اٌيت ّزؼشض ذلب. 

 وً إٔغبْ ، ؽْش ّزجؼ ٌٍفشد  فشصخ أوضششبغ  إٔغبِٔ ّمٌَ  ثو ًاٌىالَ ٔ -4

 ري  ػٓ ِؽبٌجخ اٌعشًسّخ.يف اٌزؼبًِ  ِغ احلْبح، ّؼج

ًاٌىالَ ًعٍْخ سئْغخ ٌٍزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ يف وً ِشاؽً احلْبح، ِٓ ادليذ إىل  -5

 اٌٍؾذ، ًالديىٓ أْ ّغزغنَ ػنو ِؼٍُ أً ؼبٌت يف أّخ ِبدح ػٍّْخ ِٓ ادلٌاد

  8.ًاٌزٌظْؼ ًاٌغئٌاي ًاجلٌاةٌٍششػ 
 

                       
8
 .177،) داس اٌشٌاف ثذًْ اٌغغنخ( ص.  رذسّظ فنٌْ اٌٍغخ اٌؼشثْخػٍَ أمحذ ِذوٌس ،  
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 أىذاف رؼٍُْ اٌىالَ      - ة

ً غبّخ ِٓ غبّبد اٌّذساعخ خ ِٓ ادليبساد األعبعّْخ اٌيت متضاٌىالَ يف اٌٍغخ اٌضبْٔ

ٌّّخ ًإْ وبْ ىٌ ٔفغو ًعٍْخ ٌالراٌٍ ّْ غ ّّخ أل اٌىالَ صبي ِغ آخشّٓ. ً ِيبسح اٌىالَ ِي

رزؽٍت ِٓ ادلزؼٍُّ اٌمذسح  ,اٌىالَ ِيبسح إٔزبعّْخ مْمخ اٌٍغخ ىِ اٌىالَ.ً ؽأعبط اٌٍغخ 

 عزؼّبي أصٌاد اٌٍغخ ثصٌسح اٌصؾْؾخ.ػٍَ ا

 أىذاف ِيبسح اٌىالَ ػنذ دوزٌس فزؾَ ػٍِ ٌّٔظ فيِ: أِب

 أْ ّنؽك أصٌاد اٌٍغخ ٔؽمب صؾْؾب ً ًاظؾب.  -1

 أْ ّنؽك األصٌاد ادلزغبًسح ً ادلزشبهبخ .  -2

  . اٌمصريح ً احلشوبد اٌؽٌٍّخديْض يف اٌنؽك ثني احلشوبد أْ  -3

 أْ ّنؽك اٌىٍّبد ً اجلًّ ادلمذِخ يف اٌىزبة ٔؽمب صؾْؾب ِؼربا .  -4

 أْ ّؼرب ػٓ اٌفىش ِغزخذِب اٌصْغ ادلنبعجخ . -5

 خشّٓ ِغزخذِب اٌصْغ ادلنبعجخ. أْ ّؼرب ػٓ ٌِالف رشرجػ ثبأل -6
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 عئٍخ ادلزؼٍمخ مبٌالف احلْبح اٌٌِْْخ اٌغبئذح .أْ ّغأي وضريا ِٓ األ -7

خجبس ً ِضً ٌِلف االعزفيبَ ً اإل ,ٍىالَ أْ ّؼرب ثبٌصٌد ػٓ ادلٌالف ادلخزٍفخ ٌ -8

 اٌزؼغت. 

 ًٌُ اٌيت ّزؽٍجيب ِنيُ  اجملزّغ ،إلذاس  األفشاد ػٍَ اٌمْبَ جبّْغ أٌٌاْ اٌنشبغ  اٌٍغ -9

 9.   اٌزؼٌد ػٍَ اٌنؽك اٌغٍُْ اٌٍغخ 

 

  Snowball Throwingط    رؼشّف 

Snowball Throwing  ًِٔشوض ػٍَ لذسح ادلىٌ أعٌٍة ِٓ أعبٌْت اٌزؼٍُ اٌزؼب

فْيب أعئٍخ  اٌؽٍجخ. ًىزا  زاثخ  وشاد اٌضٍظ اٌزُاٌٍؼجخ اجل يف األعئٍخ ثنْخ  اٌؽٍجخ 

األعٌٍة حيزبط  إىل لذسح ثغْؽخ ّمٌَ ثو وً اٌؽٍجخ رمشّجب يف رؼجري عؤاي ػٓ ادلبدح  

 17ادلنبعجخ.

                       

 ,() ٌّٔظ : ادلنظّخ اٌؼشثْخ ٌٍرتثْخ ً اٌضمبفخ ً اٌؼٌٍَ  ,اٌنبؼمني هببدًٌْ ادلؼٍُ  ٌٍىزب ة األعبعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغري  ,فزؾِ ػٍِ ٌّٔظ  8

 41ص.  ,1983

10
Slamat Widodo, Meningkatkan Motivasi Bertanya Melalui Metode Snowball Throwing ,(Jurnal 

Pendidikan Penabur, 2009), hal.45        
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 صػُْ متضً  اٌيت  اجملٌّػبد يف  اٌؽالةنغ ّص  Snowball Throwingرؼٍُْ أعٌٍة  

وً صُ  ً أٌمْذ  ػٍَ اٌؽالة )ًسلخ اٌغئٌاي(ادلؼٍّني، ِٓ ػٍَ ًظْفخ ٌٍؾصٌي اجملٌّػخ

ػٍَ  األعئٍخ  وً ؼبٌت أعبة، ؼالة آخشّٓ إىلاٌغئٌاي   ػٍَ شىً اٌىشح عؼً ؼبٌت

 11.ديىٓ احلصٌي ػٍْيب اٌىشح

مجٌي أوضش اعزغبثخ ٌ ٌزىٌْ رؼٍُ اٌؽالة  Snowball Throwingرؼٍُْ أعٌٍة 

إىل ّيذف  االعٌٍةًىزا   12.يف اجملٌّػخ صذّمو إىلٔمً سعبٌخ ً،ِٓ آخشّٓاٌشعبئً 

 عبثخ األعئٍخ ثذاىخ ًّزؼبؼَ اٌؽٍجخ ِؼشفخ ثْنيُ.رذسّت ِغزؼذ فَ إ

 يف رؼٍُْ اٌىالَ Snowball Throwingاعزخذاَ  . خؽٌاد د 

ًىِ رزىٌْ ػٍَ أسثؼخ  ٌٍة إىل  رلٌّػبد صغريح ّنمغُ اٌؽٍجخ يف ىزا األع

ه َ ثذًسّمٌ أًمخغخ اٌؽٍجخ يف اجملٌّػخ، ً اٌؼعٌادلزفٌق فْيبّىٌْ سئْغب، ًوبْ اٌشئْظ

                       
di  

 
html/pembelajaran/snowball -model-/contoh2010110soq.blogspot.com/3hnd4http://rhum

11

akses 16septmber 2013 

 
13

  http://wywid.wordpress.com/2009111109/model-pembelajaran-18-snowball-throwing di akses 16 
september 3112 

http://rhum4hnd3soq.blogspot.com/2010/10/contoh-model-
http://wywid.wordpress.com/2009/11/09/model-pembelajaran-18-snowball-throwing
http://wywid.wordpress.com/2009/11/09/model-pembelajaran-18-snowball-throwing
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 ًهبزا فْصجؼ ادلذسطزو. يف رلٌّػ  األػعبء آخشّٓ دلغؤًي ػٓ ِغبػذح ِغبػذا

رؼٍُ  ٌجْئخذًئْخ  خلٍك اٌظشًف اذل وب ّىفًْعْؽبيف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ً اٌزؼٍُ  مب ً ِْغشا

اٌؽٍجخ. ًوبْ ىزا األعٌٍة ّشغغ اٌؽٍجخ رؼبًٔبًِغبػذا ثني أػعبء اجملٌّػخ ؽزَ 

أجؼضذ اذلّخ يف االعزْؼبة ثزفعًْ دًساٌفشد دًْ رشن اجلبٔت اٌزؼبًِٔ. إلعشاء ىزه 

 أعٌٍة الثذِٓ اىزّبَ  اخلؽٌاد اٌزبٌْخ:

 سًعخ ػٍَ اٌؽالة.ّؼشض ادلذسط ادلٌاد اٌذساعْخ ادلذ -1

ّنمغُ ادلذسط اٌؽالة إىل ػذد اٌؽبئفبد ًّذػٌسئْغيبِٓ وً اٌؽبئفخ ِغ  -2

 رمذُّ اٌجْبْ ؽٌي  ادلٌاد اٌذاسعْخ  ذلُ.

ّؼٌد وً سئْظ اٌؽبئفخ ثؼذرٌه إىل ؼبئفبهتُ ِغ رٌصًْ اٌجْبْ ؽٌي ادلٌاد   -3

 اٌذساعْخ  اوزغجٌىب ِٓ ثْبْ ِذسعيُ ػنيب ذلُ  إىل أصذلبئيُ.

ذسط اٌؽالة  ًسلخ  ٌىزبثخ  األعئٍخ ػٍْيب ػٓ ادلٌاد اٌذساعْخ  اٌيت ّمذَ ادل -4

 ششؽيبسئْظ اٌؽبئفخ ػٍَ أصذلبئيُ.
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وبٔذ ىزه اٌٌسلخ ّشىٍيب اٌؽالة وىشح  ًّرتاٌِهنبِٓ أؽذ إىل أؽذ آخش،  -5

 ًىزه رىٌْ ِذح اٌٌلذ ؽٌايل مخظ دلبئك رمشّجب.

ذسط  ّمذَ ذلُ  فشصخ  ثؼذ أْ ّىزغت اٌؽالة وشح ِٓ ًسلخ األعئٍخ فىبْ ادل -6

 ثأْ جيْجٌىب ادلىزٌثخ  يف اٌٌسلخ  ِزجبدٌخ.

 ّمذَ ادلذسط اٌؽالة  خالصخ  أً ٔزْغخ. -7

 اٌزمٌُّ. -8

 13االغالق. -9

 ًػٌْثو يف رؼٍُْ اٌىالَ snowball throwing. ِضاّب أعٌٍة  ىـ 

ِغؼذ اٌؽٍجخ  ّؼنَ  اٌؽالة ٌزذسّت اعزؼذاد Snowball Throwing أعٌٍة ِضاّب 

ّؼنَ  ،رٌفري ادلؼشفخ ادلزجبدٌخ ًفَ ثنْخ االعئٍخ رأعظ ػٍَ اٌذسط اٌزُ ّزؼٍّو اٌؽٍجخ .

اٌؽٍجخ اٌيت ذلُ شغبػخ ًلذسح ّغزؽْؼٌْ أْ ّغبػذًا أصذلبئيُ ًّنزِّ إىل اٌزؼبًْ ثني 

                       
12

 Kirana Wati, Snowball Throwing, (Online), diakses melalui situs: 

http://gurupkn.wordpres.com/200711111912 agustus 2013  
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أػعبءاجملٌّػبد ًاٌزذسّت ػٍَ شغبػخ اٌؽٍجخ فَ رؼْرب أفىبسىُ. ًاٌؽٍجخ ّؼٌٍّْ يف 

 ًاعؼخ غري  ِؼشفخ  ًأِبػٌْة ىزا األعٌٍةادلغزؼذح.ّيُ ِنؽّبًاعزفبد األًلبد رؼٍ

 14أْ ّغىٓ فمػ ػٍَ ِؼشفخ اٌؽٍجخ ًوزٌه غري ادلؤصش

                       
11

 Kirana Wati, Snowball Throwing, (Online), diakses melalui situs: 

http://gurupkn.wordpres.com/200711111912 agustus 2013 
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 انجبة انثبنث

 ينيح انجحث

 طشّقخ انجحث  - أ

 Experimental)يب ّجتش ينيح ىٌ جحثان افَ ىز خانجبحث رضزخذييب كبَذ انطشّقخ انيت

Research) ًًحشف أثش انضجت )املزغريرؼثٌاصطزو أٌ  خضزطْغ انجبحثرانزٍ  ِىٌ ينيح انجحث انؼه 

كًب قبل   1يف رقذو انؼهٌو انطجْؼْخ. ِهاجلألثش ا بهل يت( انخانزبثؼ ح( ػهَ اننزْدخ )املزغريخاملضزقه

 ثشًفْضٌس صٌفشدُ:
“Penelitian Eksperimen (Experimental Research) merupakan kegiatan penelitian yang 

bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan / tindakan / treatment pendidikan terhadap 

tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila di 

bandingkan dengan tindakan lain.”
2 

 ثطخ ػهَ املؼبيهخ أً انؼًم أًرقْْى األثش املرت نيح انزٍ ّيذف لىحبث جتشّيب ىٌ امل :أُ

 املقبسَخ ثغريىب يٍ األفؼبل. انزأثري أًػذيو يف  انضهٌكِ يٍ انطهجخ أً اخزجبس انفشًع يٍ ًخٌد 

 3أيب انجحث انزدشّيب فزكٌٌ يٍ اخلطٌاد آرْخ: 

 رظًْى ًنالخزجبس انجؼذُ نالخزجبس انزًهْذُ ثبنفشقخ انٌاحذح  اخزبسد انجبحثخ

                                                 
8

 323.(، ص 2222، انطجؼخ انثبَْخ، )اننبشش: املكزجخ انؼجْكبٌ، املذخم لى انجحث فَ انؼهٌو انضهٌكْخطبحل اثٍ محذ انؼضبف، انذكزٌس  . 

. Prof. Supardi, Penelitian Eksperimen di Bidang Pendidikan, (DKI Jakarta:2222), hal.1    
2

 

3
 323. .  .،ص.  املذخم لى انجحث فَ انؼهٌوطبحل اثٍ محذ انؼضبف، انذكزٌس  .  
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(One Group Pre-Test, Post-Test Design   املقبسٌ ظمفاننْش نو  يف ىزانجحث  ألٌ يٍ انزدشّيب ،

 Suharsimi Arikunto (Prosedur Penelitian Suatuيف كزبة     Campbell dan Stanleyكًبّشٍ 

Pendekatan Praktis)   ٌرظًْى ًنالخزجبس انجؼذُ نفشقخ انٌاحذح نالخزجبس انزًهْذُاأ (One 

Group Pre-test Post-Test Design  )انزظًْى قجم انزدشّجخ ) يٍ أحذ أخزاءPre Experimental 

Design )،    ٌّنقضى  لى قضًني، مهب :  انجحث انزدشّيب أل 

  
8. Pre Experimental Design. 

2. True Experimental Design.
4
   

 

 

 اجملزًغ ً انؼْنخ -ة

ٌّ  124ٌ ػذدىى ، كبندِمبؼيذ امل انثبٌَّخ يف  املذسصخ ىى  انطالة   انجحث هلزا اجملزًغ ل

    طبنجب،

 33" كبنؼْنخ نْكٌٌ طفب جتشثْبًػذدىٍ أ" يف انظف انثبََطبنجبد ًأخزد انجبحثخ 

 :صٌىش مسَ سّكٌرٌ  كًب قبل طبنجب.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 83, (Jakarta: Rinneka Cipta, 

2006), hal. 14 
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"Apabila subjeknya kurang dari 122 lebih baik ambil semua sehingga penelitian merupakan 

penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 12 - 13 % 

atau 22 - 23 % atau lebih”.
3
 

 حبث انجحث ّكٌٌ حزَ كّهو ّؤخز أٌ املبئخ يٍ أقم اجملزًغ كبٌ لرا املؼنَ :

 أً % 23لى % 22أً % 13 لى % 12خز أزف املبئخ يٍ أكثش ػذده اجملزًغ. ًلرا

 .أكثشينو

 

 أدًاد انجحث -ج

 انزبنْخ:ًأيب أدًاد انجحث جلًْغ انجْبَبد فزؼزًذ ػهَ األدًاد  

 املجبششح  املالحظخ  -1

ح يٍ أدًاد انجحث جلًغ انجْبَبد أً املؼهٌيبد. ًرقٌو انجبحثخ مبالحظخ يجبششح ااملالحظخ ىِ أد

ًرقٌو  يف انفظم، حزَ رضزطْغ أٌ رنظش ػهَ األثش يٍ لخشاء انذساصخ يف َفٌس انطهجخ

 خقٌو انجبحث.رأّضبيالحظخ يجبششح لى انجبحثخ

 

 

 

 

 

                                                 
5
 . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, (Jakarta : Bina Aksara, 8111 ) hal.801.  
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  هَ انجْبَبد ًاملؼهٌيبد احملزبجنهحظٌل ػ  ندِيؼيذامل ثبملالحظخ املجبششح ػٍ انجحث يف

 يف كزبثخ ىزه انشصبنخ.لنْيب 

 خزجبساد املقننخاال  -2

 ضزخذييب جلًغ املؼهٌيبد انيتركٍ أٌ متاألدًاد انزَ  ٍحذل ِخزجبساد املقننخ ىاال

َزبئح  ثني  خقبسٌ انجبحثرأصئهخ انجحث أً اخزجبس فشًضو. ّؼنَ  ػٍ إلخبثخ  خانجبحثلنْيب  زبجحت

 خزجبس انجؼذُخزجبس انقجهِ ً االاإلخزجبسٍّ، مهب اال

 املقبثهخ   -3

املقبثهخ ىِ حمبدثخ  يٌخيخ  ّقٌو هبب شخظبٌ  يغ شخض آخش  أً أشخبص آخشٍّ، 

ػهًِ  أً نالصزؼبَخ  هبب يف  انزٌخْو  ىذفيب اصزثبسح  أٌَاع  يؼْنخ  يٍ املؼهٌيبد الصزغالهلب يف حبث  

  6ًانزشخْض  ًانؼالج.

ًجلًغ انجْبَبد ػٍ حبل املذسصخ ًػًهْخ انزؼهْى، قبيذ انجبحثخ مبقبثهخ يغ سئْش 

  املذسصخ ً سئْضخ جلنخ ينيح انزؼهْى ًيذسس انهغخ انؼشثْخ انزُ ّؼهى فْيب انطالة انفظم انثبَِ

 .نهًشحهخ انثبٌَّخ
 

 

 

 

                                                 
6
 333 . .  .،ص. املذخم لى انجحث فَ انؼهٌوطبحل اثٍ محذ انؼضبف، انذكزٌس   . 
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طشّقخ رأنْف ىزه  انشصبنخ ً كزبثزيب فبػزًذد انجبحثخ ػهَ يبقشسرو خبيؼخ  ًأيب

 انشاَشُ يف انكزبة  املضًَ ة :

"Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda 

Aceh 2224 
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 انجبة انشاثغ

 ػشض انجْبَبد ًحتهْهيب

 ػشض انجْبَبد .ؤ 

مبؼيذ )دساسخ جتشثْخ  snowball throwingيف ىزا انجبة رمذو انجبزثخ ػٍ رؼهْى انكالو ثـ 

ػنو فمبيذ ثبنجسث انزدشّيب يف َفس .ً نهسصٌل ػهَ انجْبَبد ( Aceh Selatan ادلندِ

انشاَريٍ ْذ كهْخ انرتثْخ جلبيؼخ ػًَ خطبة ذ ػه. ًرنك يؼز3102/3102ًنهسنخ  ادلذسسخ 

ّنبئش  2ربسّخ  pp. 11.0 /DT /10.In /01/  3102 :اإلساليْخ احلكٌيْخ داس انسالو ثنذ ؤرشْخ سلًو

 و. 3102

 خ ػٍ يْذاٌ انجسثحمل  .0

 ،Labuahan haji، ًّمغ ىزا ادلؼيذ يف انمشّخ Aceh Selatanكبٌ يؼيذ ادلندِ ثـــ   

ًلذ ؤسس   ًىزاادلؼيذ ؤزذادلؼبىذ اإلساليْخ انيت رؼهى فْو انؼهٌو انطجْؼْخ ًانؼهٌو اإلسهًْخ.

ًؤيب ادلجبََ  . Lcادلالدّخ.حتذ سػبّخ األسزبر ٌَّس  3112ٌّىل  0ىزا ادلؼيذ يف انزبسّخ 

 ر0ًِانٌسبئم انذافؼخ  نرتلْخ  غشض انرتثْخ  ًانزؼهْى  يف ىزا دلؼيذ كًب ظيشد  يف خذًل األ
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  0( 0سلى ) اجلذًل

 ادلجبَِ  ً  انٌسبئم  انذافؼخ  نرتلْخ  غشض  انرتثْخ  ًانزؼهْى  

 رلًٌع نهطبنجبد نهطبنجني ؤمسأءانٌسبئم سلى

 02 7 7 غشفخ ادلسكٍ 0

 03 - 03 غشفخ انفصم 3

 0 - 0 غشفخ انشئْس 2

 3 - 3 غشفخ اإلداسح 5

 0 - 0 ادلكزجخ 2

 0 - 0 انمبػخ 7

 3 0 0 يطؼى انؼبيخ 1

 0 - 0 ادلصهَ 0

 2 - 2 يؼًم 01

1 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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ٌّخ سئْس ادلسزٌٍ انثبٌَّخ ًيسزٌٍ انؼبنْخ ، دلندِ نو يسزٌّبٌ ًىٌ يسزٌٍ انثبَإٌ يؼيذ ا

..ًؤيب ػذد ادلؼهًني يف ىزا .Lcانؼبنْخ ىٌ ؤسزبص ٌَّس ًسئْس ادلسزٌٍ ،Lcىٌاألسزبر فٌصا 

يف 230ؼيذدليف ىزا ػذد انطالة  .32ًػذد األسزبرح 00األسزبر ،ػذد يؼهًب 22ادلؼيذ 

 كًب ظيش يف اجلذًل األر0َ 051ً يف ادلسزٌٍ انؼبنْخ  070ادلسزٌٍ انثبٌَّخ 

 0 (3سلى ) اجلذًل 

 ٌّخانثبَسزٌٍ ادلػذد انطالة يف 

 

    ػذد انطهجخ           انفصٌل   انشلى

 طبنجخ 70       انفصم األًل     . 0

        طبنجخ25      انفصم انثبَِ    .  3

      طبنجخ 25       انفصم انثبنث    .2

   طبنجخ   070     فصٌل 2  رلًٌػخ

3 
 

                                                 
3
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 (0  2) سلى اجلذًل

 سزٌٍ انؼبنْخادلػذد انطالة يف 

    ػذد انطهجخ            انفصٌل   انشلى

 طبنجخ 70       انفصم األًل     . 0

        طبنجخ22      انفصم انثبَِ    .  3

      طبنجخ 25       انفصم انثبنث    .2

   طبنجخ   051     فصٌل 2  رلًٌػخ

 

شخصب ًاخزبسد    070انطالة يف يسزٌٍ انثبٌَّخ ًػذدىىًاجملزًغ يف ىزه انشسبنخ ىٌ مجْغ 

 2.شخصب 25انجبزثخ انؼْنخ يف انصف انثبَِ) ؤ( ًػذدىى 

 

 Snowball Throwingانكالو ثـرؼهْى   -3

ًذلزه ادلشزهخ  .  Snowball Throwingؤسهٌة اجلذّذ حنٌ رؼهْى انكالو ثـ   رسزخذو انجبزثخ  

رمٌو انجبزثخ  ثبدلمبثهخ انشخصْخ  يغ يذسس انهغخ انؼشثْخ  انفصم انثبَِ 3ؤ2 ًادلالزظخ ادلجبششح  

                                                 
2
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 ثى ختزى ىزه ادلشزهخ ثزمذّىثبٌَّخ  ادلندِ  دلؼشفخ  لذسح  انطالة  يف انفصم انثبَِ  ثبدلذسسخ ان

 انمجهَ ً اإلخزجبس انجؼذٍ اإلخزجبس

 0كًب ظيش يف اجلذًل األرَ ًيف ػًهْخ انزذسّس فمبيذ انجبزثخ ثإسثؼخ نمبءاد ً يف انهمبءاألًل

 

 0 انهمبء األًل( 2 سلى) اجلذًل

 

 ؤَشطخ انطالة
 

 ؤَشطخ ادلذسسخ
 

 

 

 إىل  انطبنجبد انسالو ًّسزًؼٍشد ر

 األمسب ادلنبداح ثكشف احلعٌس

 

 

 

 

 رسزًغ انطبنجبد إىل ششذ ادلذسسخ -

 

 

 األًل0  اننشبغ  -0

  رذخم ادلذسسخ انفصم ثإنمبء انسالو

، ًرشرت انطبنجبدىل مجْغ إًرنظش 

 فثكش انطبنجبدانفصم ًرسدم 

 احلعٌس.

 اننشبغ األسبس0َ   -3

  اذلذف رؼشف ادلذسسخ امسيب ًرششذ

 يٍ زعٌس انفصم.

  ٌرزجح ادلذسسخ انفشصخ نطبنجبد  ؤ

 ٍ .غًعّمذيٍ  األسئهخ  ممبّ
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جتْت انطبنجبد ػٍ األسئهخ يف  -

 اإليزسبٌ انمجهِ

 

رشد انطبنجبد انسالو -  

 

  رإيش ادلذسسخ انطبنجبد ثإٌ جينب

 اإليزسبٌ انمجهِ.

 اخلبدتخ0  -2

انسالو لجم  ؤخريا اخززًذ ادلذسسخ ثإنمبء -

 اخلشًج يٍ انفصم

 

سبٌ يزامسيب ًرششذ اذلذف يٍ زعٌسانفصم ثى  لبيذ انجبزثخ ثب انجبزثخ رؼشفاألًل يف انهمبء

ؤٌ َزْدخ انطهجخ ًنكٍ فَ ىزه اننزْدخ مل ركٍ كبفْخ، ًنزانك رشّذ انجبزثخ  ً رشٍ انجبزثخ   انمجهِ 

 0كًب ظيش يف اجلذًل األرَ ًؤيب خطٌاد انؼًهْخ 2ؤٌ رسزًش إىل انهمبء انثبَِ .

 انهمبءانثب0َِ (5) سلى خذًل
 

 

 ؤَشطخ ادلذسسخ ؤَشطخ انطالة
 

 

 

  جتْت انطبنجبد انسالو. -

 

اننشبغ األًل0  -0  

رذخم ادلذسسخ انفصم ثإنمبء انسالو ثى  ـ

 رؼشف َفسيبػهَ انطبنجبد.

رششذ ادلذسسخ ؤىذاف رؼهْى انهغخ  ـ
                                                 

2
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 رسزًغ انطبنجبد إىل ششذ ادلذسسخ. -

 

 رسزًغ انطبنجبد إىل ششذ ادلذسسخ. -

 

  

 جتهس انطبنجبد يف اجملًٌػخ ادلؼْنخ  -

 

 

  ركزت انطبنجبد  -

 

 

 رمجم انطبنجبد  األًساق   -

هخ  ػهَ ؤًسق ركزت انطبنجبد األسئ -

 اإلخزجبس ثبدلشرتكخ يغ ؤػعبئيٍ

 .رشكم انطبنجبد ؤًسق ككشح -

 

رشايَ انطبنجبد ؤًسق اإلخزجبس ككشح   -

 انؼشثْخ.

 Snowball رششذ ادلذسسخ ؤسهٌة  -

Throwingًكْفْخ رطجْميبيف رؼهْى انهغخ  

 انؼشثْخ.

رمسى ادلذسسخ انطبنجبد إىل ؤسثغ  -

اجملًٌػبد غري يزدبَسخ يزكٌَخ يٍ 

 ؤسثغ طبنجبد.

"كى انسبػخ رؼهى ادلذسسخ انطبنجبد  -

 ًركزجيبػهَ انسجٌسح."

 ادلذسسخ انطبنجبد ؤًساق  رٌّصع  -

ثكزبثخ األسئهخ رإيش ادلذسسخ انطبنجبد  -

 .ؤٌ ّزؼهك مببدح يف ؤًسق 

 ؤًسق   شكمادلذسسخ انطبنجبد ثرإيش  -

 ككشح.

يٍ ؤزذ  ادلذسسخ انطبنجبد  ثشيبُرإيش  -

 إىل ؤزذ آخش
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 يٍ ؤزذ إىل ؤزذ آخش

هخ ادلكزٌثخ  يف جتت انطبنجبد األسئ -

 انٌسلخ  يزجبدنخ.

 رسزًغ انطبنجبد إىل ششذ ادلذسسخ -

 

جتًغ سئْسخ اجملًٌػخ األًساق إىل  -

 ادلذسسخ 

يبدح انذساسْخ  ادلذسسخ انطبنجبد رسإل -

 ًرسًغ ػهَ إخبثخ ادلذسسخ.

 

 

األسئهخ اإلخزجبسً جتت انطبنجبد   -

 مجؼيب

 

 

 

 

ادلذسسخ فشصخ نهطبنجبد ؤٌ جينب  رؼطِ -

 األسئْهخ ادلكزٌثخ  يف انٌسلخ  يزجبدنخ.

رسبػذ ادلذسسخ انطبنجبد احملزبخبد  -

 .نهًسبػذح 

دلْمب، رطهت ادلذسسخ ثؼذ ػششٍّ  -

 سئْسخ اجملًٌػخ جلًغ األًساق.

رؼطَ ادلذسسخ فشصخ ػهَ انطبنجبد  -

ألٌ ّسإنٍ انزَ مل ّفيًنيبيٍ يبدح 

انذساسْخ ًادلذسسخ رششزيبششزب 

 كبيال.

رؼطَ ادلذسسخ  انطبنجبد األًسق  -

األسئهخ اإلخزجبس انزَ رزؼهك ثذساسخ 

 ّذسسٍ يٍ لجم إلخبثزيب ثى مجؼيب

 

 اخلبدتخ0  -2

ؤخريا اخززًذ ادلذسسخ ثإنمبء انسالو  -
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 لجم اخلشًج يٍ انفصم  رمٌو انطبنجبد ثشد انسالو -

 

فبسزٌٌ  رشٍ انجبزثخ ؤٌ انطهجخ    Snowball Throwingػًهْخ انزذسّس ثـإسهٌة  انهمبء انثبَِ يفً 

ؤٌ رسزًش إىل انهمبء انثبنث  زثخ بانج رشّذ.ً يٍ ىزا انهمبء مبؼنَ ؤٌ دسخزيٍ خْذح ًال َبػشٌٌ 

 0كًب ظيش يف اجلذًل األرَ يف انهمبء انثبنث ًؤيب خطٌاد 2 .رِّؼنَ يف ٌّو األ

 انهمبء انثبنث 0(2) سلى خذًل
 

 ؤَشطخ ادلذسسخ ؤَشطخ انطالة
 

 

 

رمٌو انطبنجبد ثشد انسالو  ً زبنزيٍ  -

 . مجبػخ

 

 

 جتْت انطبنجبد إخبثخ يزنٌػخ -

 

 

ؤَفسيٍ رؼهى ادلبدح انيت  رسزؼذ انطبنجبد -

 األًل0  اننشبغ  -0

زذخم ادلذسسخ انفصم ً رسهى ػهَ ر -

انطبنجبد ً رنظش إىل مجْغ انطبنجبد 

 ًرشرت انفصم ثى رسإل ػٍ زبنزيٍ

 

انهمبء  رسإل ادلذسسخ ػٍ ادلبدح يف -

 انسبثك.

 

ركزت ادلذسسخ ادلبدح اجلذّذح ػهَ  -

                                                 
2
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 كزجذ ادلذسسخ .

 

 جتهس انطبنجبد يف رلًٌػزيٍ   -

 

رزىت سئْسخ اجملًٌػخ  إىل ؤيبو يكزت  -

 ذسسخ.ادل

سئْسخ اجملًٌػخ  ششذ رسزًغ ً رفيى  -

يب اىل ؤػعبء ادلذسسخ ً رٌصه

 اجملًٌػخ.

رسزًغ انطبنجبد ششذ ادلذسسخ  -

 إسزًبػب ربيب

 رمجم انطبنجبد  األًساق   -

هخ  ػهَ ؤًسق انطبنجبد األسئركزت  -

 اإلخزجبس ثبدلشرتكخ يغ ؤػعبئيٍ

 .رشكم انطبنجبد ؤًسق ككشح -

 

 انسجٌسح. 

 

 

رإيش ادلذسسخ انطبنجبد ثإٌ جيهسٍ يف  -

 اجملًٌػخ ادلؼْنخ

 

رذػٌ ادلذسسخ سئْسخ اجملًٌػخ إىل ؤيبو  -

 يكزجيب.

اىل " ادلينخرششذ ادلذسسخ ػٍ ادلبدح "  -

سئْسخ اجملًٌػخ نْصهنيب اىل 

 ؤػعبءاجملًٌػخ.

رشاخغ ادلذسسخ كْفْخ رطجْك ؤسهٌة  -

Snowball Throwing. 

 

 ادلذسسخ انطبنجبد ؤًساق  رٌّصع  -

ثكزبثخ األسئهخ رإيش ادلذسسخ انطبنجبد  -

 .ؤٌ ّزؼهك مببدح يف ؤًسق 

 ؤًسق   شكمادلذسسخ انطبنجبد ثرإيش  -
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رشايَ انطبنجبد ؤًسق اإلخزجبس ككشح   -

 يٍ ؤزذ إىل ؤزذ آخش

هخ ادلكزٌثخ  يف جتت انطبنجبد األسئ -

 انٌسلخ  يزجبدنخ.

 رسزًغ انطبنجبد إىل ششذ ادلذسسخ -

 

جتًغ سئْسخ اجملًٌػخ األًساق إىل  -

 ادلذسسخ 

يبدح انذساسْخ  ادلذسسخ انطبنجبد رسإل -

 ًرسًغ ػهَ إخبثخ ادلذسسخ.

 

 

األسئهخ اإلخزجبسً جتت انطبنجبد   -

 مجؼيب

 

 

 ككشح.

يٍ ؤزذ  ادلذسسخ انطبنجبد  ثشيبُرإيش  -

 إىل ؤزذ آخش

ادلذسسخ فشصخ نهطبنجبد ؤٌ جينب  رؼطِ -

 األسئْهخ ادلكزٌثخ  يف انٌسلخ  يزجبدنخ.

رسبػذ ادلذسسخ انطبنجبد احملزبخبد  -

 .نهًسبػذح 

ثؼذ ػششٍّ دلْمب، رطهت ادلذسسخ  -

 سئْسخ اجملًٌػخ جلًغ األًساق.

رؼطَ ادلذسسخ فشصخ ػهَ انطبنجبد  -

يبدح ألٌ ّسإنٍ انزَ مل ّفيًنيبيٍ 

انذساسْخ ًادلذسسخ رششزيبششزب 

 كبيال.

رؼطَ ادلذسسخ  انطبنجبد األًسق  -

األسئهخ اإلخزجبس انزَ رزؼهك ثذساسخ 

 ّذسسٍ يٍ لجم إلخبثزيب ثى مجؼيب
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 رمٌو انطبنجبد ثشد انسالو -

 

 اخلبدتخ0  -2

ؤخريا اخززًذ ادلذسسخ ثإنمبء انسالو  -

 لجم اخلشًج يٍ انفصم

 

 Snowballىٍ لذ ّفيًٌٌ كْف خطٌاد  اسزخذاو     لبيب خْذاؤَشطخ انطهجخ    ًيٍ ىزا انهمبء

Throwing  ثى رشّذ انجبزثخ ؤٌ رسزًش إىل 2رؼهْى انكالو  ألٌ  ششزذ انجبزثخ  يف انهمبء انثبََ.يف

 0كًب ظيش يف اجلذًل األرَ انهمبء انشثغ

 انهمبء انشاثغ0 (7)سلى خذًل 

 

 ؤَشطخ ادلذسسخ ؤَشطخ انطالة
 

 

 

 

 إىل ًّسزًؼانطبنجبد انسالو شد ر ٍ

 ادلنبداح ثكشف احلعٌس ءاألمسب

 

 

اننشبغ األًل0  -0  

  َرذخم ادلذسسخ انفصم ًرسهى ػه

انطبنجبد،  ىل مجْغ إًرنظش  انطبنجبد

 انطبنجبدصم ًرسدم ــــانف ًرشرت 

 احلعٌس. ـــفشـثك

                                                 
2
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 خْذا انطبنجبدًغ زسر 

 

 األسئهخ يف اإليزسبٌ  انطبنجبد ػٍت جت

 انجؼذُ

 

 

 انسالو انطبنجبدشد ر  
 

اننشبغ األسبس0َ    -3  

  رششذ  ادلذسسخ ؤٌ ىزا انهمبء نمبء

 ؤخري

 جينبثإ انطبنجبد يش ادلذسسخرإ ٌ 

 يزسبٌ انجؼذُاألسئهخ نإل 

 

اخلبدتخ0  -2  

  انسالو  ادلذسسخ ثإنمبء اخززًذ ؤخريا

 لجم اخلشًج يٍ انفصم
 

 

2لبيذ انجبزثخ  اإليزسٍ انجؼذٍ.  ًىزا انهمبء األخش  

 

 

اإلخزجبس انجؼذُ كًب يف  ً ًنزٌظْر انجْبَبد، فؼهَ انجبزثخ  ؤٌ رمذو اننزْدخ اإلخزجبس انمجهِ

 اجلذًل انزبيل0 

0(1سلى ) خذًل  

اإلخزجبس انجؼذُ جملًٌػخ انزدشثْخ ً َزْدخ انطالة يٍ اإلخزجبس انمجهِ  

                                                 
2
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َزْدخ اإلخزجبس  ؤمسبء انطهجخ انشلى

 (X0)انمجهِ  

َزْدخ اإلخزجبس 

 (X3)انجؼذُ

Di = x3 – x0   
3 

0 

3 

2 

2 

5 

2 

7 

1 

0 

01 

00 

03 

02 

02 

0طبنجخ    

3طبنجخ   

2طبنجخ   

2طبنجخ   

5طبنجخ   

2طبنجخ   

7طبنجخ   

1طبنجخ   

0طبنجخ   

01طبنجخ   

00طبنجخ   

03طبنجخ   

02طبنجخ   

02طبنجخ   

51 

51 

55 

25 

21 

21 

25 

51 

71 

51 

55 

25 

71 

71 

25 

75 

55 

15 

71 

75 

11 

71 

05 

71 

11 

75 

11 

01 

05 

35 

1 

31 

01 

05 

05 

31 

35 

31 

35 

01 

01 

31 

335 

235 

1 

211 

011 

335 

335 

211 

235 

211 

235 

011 

011 

211 
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05 

02 

07 

01 

00 

31 

30 

33 

32 

32 

35 

32 

37 

31 

30 

21 

05طبنجخ   

02طبنجخ   

07طبنجخ   

01طبنجخ   

00طبنجخ   

31طبنجخ   

30طبنجخ   

33طبنجخ   

32طبنجخ   

32طبنجخ   

35طبنجخ   

32طبنجخ   

37طبنجخ   

31طبنجخ   

30طبنجخ   

21طبنجخ   

21 

51 

21 

25 

25 

21 

51 

21 

71 

21 

71 

21 

71 

25 

25 

51 

25 

25 

71 

11 

01 

11 

55 

71 

01 

75 

01 

75 

11 

71 

75 

71 

5 

05 

01 

05 

35 

31 

5 

01 

31 

05 

31 

05 

01 

5 

01 

31 

35 

335 

011 

335 

235 

211 

35 

011 

211 

335 

211 

335 

011 

35 

011 

211 
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20 

23 

22 

22 

25 

20طبنجخ   

23طبنجخ   

22طبنجخ   

22طبنجخ   

25طبنجخ   

51 

51 

25 

71 

21 

21 

25 

01 

05 

75 

01 

05 

35 

35 

05 

011 

335 

235 

235 

335 
 

 0151 521 3251 3001 رلًٌع

 

 

حتليل البيانات  -ب  

( Test – T )ًرهسهْم انجْبَبد ػٍ َزْدخ اإلخزجبس انمجهِ ًانجؼذُ ثبخزجبساد   ًرسزؼًم   

ّهِ 0 انجبزثخ انشيٌص كًب  2 

t = 
 ̅   1

    √ 
 v = n−1    يغ            

 ̅ = 
∑   
 
  1

 
 

ً 

                                                 
2
 Ketut Budayasa, Statistik, (Surabaya:Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana Universitas Negeri 

Surabaya, 3113). Hal, 31. 
 



22 

 

SD = √
 ∑   

3  (∑   
 
  1 )

3 
  1

 (  1)
 

 انجْبَبد 0

 .1 اإلحنشاف   ̅   

 .1 ادلؼذل  1    

 n    . 1 ؤُ ػذد ؤفشاد انؼْنخ 

v   1انذسخخ احلشّخ.  

 SD 1 ؤُ اإلحنشاف ادلؼْبسُ نهفشق ثني لًْخ ادلزغريح األًىل ًلًْخ ادلزغريح انثبَْخ. 

 SD  0 ( نهفشًق ثني لًْخ ادلزغريرني̅ اإلحنشاف )لًْخ  رجسث ػٍ 

 ̅ = 
∑   
 
  1

 
 

 ̅ = 
221

22
 = 1252 

 SD  0 ثّى رجسث ػٍ اإلحنشاف ادلؼْبسُ نهفشًق ثني لًْخ ادلزغريرني 

SD = √
 ∑   

3  (∑   
 
  1 )

3 
  1

 (  1)
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SD = √
(22)(2221) (221)3

(22)(22)
 

SD = √
222221 321211

1121
 

SD = √
22121

1121
 

SD = √22 22222 

SD = 2522 

 . 2621(ىSDِإرا انمًْخ اإلحنشاف ادلؼْبسُ نهفشًق ثني لًْخ ادلزغريرني  )

 thitung 0ثى خطٌاد انجسث ػٍ لًْخ   

t = 
 ̅   1

    √ 
       

t = 
12 2 2 2

2 22 √22
 

t = 
2 2

2 22 2 23
 

t = 
2 2

1 132
 

t = 2512 

 . 5615ىِ   thitungإرا انمًْخ  
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لًْخ  د  نْمبسٌ ثـــ  0 5615(thitung)ؤٌ لًْخ د احلسبة فنسست  ًيٍ اخلطٌاد انسبثمخ،

 حتذّذ انذسخخ احلشّخ رسزؼًم انشيٌص0 ،(ttabel) اجلذًل

(v) = (n-1) = (22-1) = 22 

يٍ اجلذًل رٌصّغ د  اجلذًل0  025 حتذّذ انذسخخً   = 1512ثى حتذد يسزٌُ انذالنخ  ثـــــ 

(t1605(25) ) 10620، يٍ انفشًض لًْخ د(uji-t ) ،زؼًم انشيٌص  انفش ًض 0ًؤيب رس 
 

Ho : µ 0   µ 3 

Ha : µ 0 > µ 3 

 ادلؼهٌيبد0

Ho 0ًثؼذاسزؼًبل ؤسهٌة  ثني لًْخ انطبنجبد لجم فشق ال Snowball Throwingيف رنًْخ انكالو. 

Ha 0ؤسهٌة   لجم اسزؼًبل قاانفش رٌخذSnowball Throwing يف رنًْخ انكالو. ًثؼذه  

 إرا  05615(thitung) د   احلسبة ْدخ لًْخــــزــ، َ ـــــبثمنيانس  نييٍ انشيٌص انفشظ 

thitung > ttabel   ًد احلسبة َزْدخؤ  (thitung)  ٍد اجلذًل  َزْدخؤكرب ي 

(ttabel)0620<5615ًثزانك. Ho يشدًد  ً Ha يمجٌل. 

  

 حتقيق الفروض  -ج

 0كًب ّهِ   األًل انجبة  يف   انجبزثخ   لذيذ ٍانزًض ؤيب انفش
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ًىزا . انطهجخ يف  ييبسح انكالو نرتلْخ لذسح   Snowball Throwingثإسهٌةرؼهْى انكالو ؤٌ  

اجلذًل ؤً رذل ػهَ َزْدخ انطالة يف االخزجبس انجؼذُ ؤػهَ يٍ َزْدخ االخزجبس انمجهِ. كًبيف 

د  َزْدخ،فزكٌٌ 0620(ttabel) لًْخ د اجلذًل  5615(thitung)  احلسبة ًىِ لًْخ د احلسبة

 ًنزنك كبٌ انفشض  ذلزا 0620 <5615 (ttabel) د اجلذًل  َزْدخؤكرب يٍ  (thitung) احلسبة

  . انجسث يمجٌل

ىنك  ثؼط يشكالد انيت   لبليذسس انهغخ انؼشثْخ يف ادلؼيذ ادلندِ  يف ادلمبثهخ  شخصْخ يغً

ًنكٍ ثؼذ يبلبيذ انجبزثخ ثبدلالزظخ 2 رصْت انطهجخ  اهنى  سبئًٌٌ ًَبػشٌٌ يف رؼهْى انكالو .

سغجخ انطهجخ يف ييبسح رسزطْغ نرتلْخ  Snowball Throwingادلجبششح ؤٌ ػًهْخ رؼهْى انكالو ثـ 

 انكالو.ًىزا رشٍ انجبزثخ  يف انهمبء نثبََ ً انهمبء انثبنث.

                                                 

3102َفًرب33يف ربسّخ   خايذسس انهغخ انؼشثْادلمجهخ شخصْخ يغ   2
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 انجبة اخلبيس

 اخلبمتخ

 أـ َزبئج انجحث 

  Snowball ثأسهىة  ة انسبثقخ عٍ رعهُى انكالوقذ حبثذ انجبحثخ فً األثىا

Throwing  :ًفحصهذ اننزبئج يٍ هذا انجحث كًب َه 

فُقىو انجبحث ثأرثعخ أدوار، ويف   Snowball Throwingو أسهىة أيب إسزخذ .1

جهً كاليزحبٌ انق األسئهُخ  انذور األول َعطً ادلذرس انطالة انىرقخ 

نهًجًىعزني ومهب انضجبثطخ  وجتزثُخ  دلعزفخ  قذرح انطالة عهً سُطزح انهغخ  

انعزثُخ عًب جيزٌ داخم انفصم ومهب نضبثطخ و جتزثُخ ، ويف انذار انثبًَ 

، ويف   Snowball Throwingالو ثأسهىة رعهُى انك  وانثبنث َطجق  انجبحث

انذار انزاثع  َعطً ادلذرس انطالة انىرقخ األسئهُخ كاليزحبٌ انجعذي نزقىَى 

 َزبئجهى األخريح.

ودافعبد رقُه كفبئخ انطالة  ذَكىٌ فعبال ن Snowball Throwingأٌ أسهىة  .2

 .ثبيعهذادلنجٍ يف رعهُى انكالو 



33 

 

َزُجخ انطبنجبد يف اإليزحبٌ انجعذي أعهً يٍ َزُجخ قذ عزفذ انجبحثخ أٌ و

  وهذا َذل عهً اجلذول أو احلسبة وهٍ قًُخ د احلسبة.اإليزحبٌ انقجهٍ

(thitung)50,5  قًُخ د اجلذول (ttabel)1061 ٌد احلسبةَزُجخ ،فزكى (thitung) 

 1061 <50,5 (ttabel) د اجلذول  َزُجخأكرب يٍ 

 حبدااإلقرت

 انظىاهز انسبثقخ رقذو انجبحثخ اإلقرتاحبد اِرُخ :اعزًبدا عهً 

 Snowballأسهىة  ـ َزجً يٍ مجُع  يذّرسخ انهغخ انعزثُخ اسزخذاو1

Throwing  فهًب  هطز انطبنجبد  عهً فهًزسُانهغخ انعزثُخ حزً يف رعهُى

 ربيب.

انزعهُى ادلزعذدح و ادلثريح و  أسبنُتـ َزجً يٍ ادلذرسني اسزخذاو  2

 اجملذثخ  يف عًهُخ انزعهُى حزً الرسئى انطبنجبد يف انزعهى. 

فهًب  هبـ َزجً يٍ انطبنجبد أٌ َذرسٍ انهغخ انعزثُخ جُذا و َفهًن3

 .ورطجُقهبفً احلُبح انُىيُخ ربيب

انزعهًُُخ نزعهُى انهغخ األجنجُخ و األسهىة ـ َزجً يٍ ادلذرسخ  إكًبل 4

 انهغخ انعزثُخ.خبصخ 
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 املراجغ

 املراجغ الؼربيت -1

امللكت  رابؼت،الطبؼت ال، املهاراث اللغىيه ها هيخها وطرائك حنويخهاأمحد فؤاد ػلياى، 

. ٠٢1٢الؼربيت الضؼىديت:  داراملضلن، 

)الطريفت احلىاريت(  حأصيل طرق الخدريش د.جرب اللت حمود احلضي ػبد املاجد،

 .٠٢٢2  الطبؼت الىاحدة

 (199٢)بريوث لبناى،داراملاليني،  لاهىس املىرداألصاسهنريالبؼلبيكً، 

 الطبؼت الثاهنت والؼشروى)بريوث داراملشخك( املنجد يف اللغت واألػالم،لىيش هؼلىف، 

 ،) دار الشىاف بدوى الضضنت( حدريش فنىى اللغت الؼربيت، ػلً أمحد هدكىر

 حدرصيهاػبد اجمليد، اللغت الؼربيت  أصىاهلا النفضيت وطرق  ػبدالؼزيز

1921الماهرة:داراملؼارف،

، ) بريوث ،  حدريش الؼربيت يف الخؼلين الؼامرشدي أمحد طؼيوت و حمود الضيد هناع ، 

 (٠٢٢٢دار الفكر الؼربً ، 

 دليل املؼلن  للكخا ب األصاصي يف حؼلين اللغت الؼربيت لغري الناطمني هبا ,فخحي ػلي يىًش 

 1991الثمافت و الؼلىم ( يىًش : املنظوت الؼربيت للرتبيت و )
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، الطبؼت الثاًيت، املدخل إىل البحث فً الؼلىم الضلىكيتصاحل ابي محد الؼضاف، 

 ٠٢٢٢الناشر: املكخبت الؼبيكاى، 
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