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 الملخص
اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف . 2016. المسندة، هندية

توسطة  درسة ا دى"الثامن با ة الدراسية " طارق ا -2015كانداعان كبونسارى ماديون الس
كومية .  البحث العلمى2016 امعة اإسامية ا بية ا قسم تدريس اللغة العربية كلية ال

اجست .فونوروغو مد نصرا ا شرف   .ا
 استخدام، وسائل األعاب اللغوية، مهارة الكتابة : الكلمة اأساسية

ة، وأثبتت  وات اأخ ها برامج تعليم اللغات  الس ي وسيلة جديدة استفادت م وسائل األعاب اللغوية 
ابية  كث من الباد ال هتم بتطوير نظم تعليم لغاها، يستخدم اصطاح   تعليم  (األعاب)تطبيقاها نتائج إ

اصر  تعة ومشوقة للتدريب على ع علم والدارس بوسيلة  اا واسعا  اأنشطة الفصلية، لتزويد ا اللغة، لكي يعطى 
ختلفة هارات اللغوية ا مية ا وافز لت ي أيضا توظف بعض العمليات العقلية مثل . اللغة، وتوف ا  (التخم)و

و األوان من . ضفاء أبعاد اتصالية على تلك اأنشطة، وتتيح للطاب نوعا من ااختيار للغة ال يستخدموهاإ
ضع  راقبتة  اأقل، اإاألعاب  علم أو و فئة من الكتابة ال ترمي إ التعب إ عن رئيس إشراف ا نشاء 

ل  كتوبة ا تصور صورة أو حروف وكلمة أو  شاعر، وغ ذلك إ اللغة ا ظر، والرسائل، وا اأفكار  شكل ال
ؤلف والتجربت. فقط ة ا ااتباد عن التعرض وسائل األعاب اللغوية ومهارة الكتابة على شرح الكاتب . م شاركت بص

م جدا لدراسة كيفية وسائل األعاب اللغوية على تعلم اللغة العربية ومهارة الكتابة التحدث الدي لطاب  ظر ال
دى كانداعان كبونسارى ماديون توسطة طارق ا درسة ا  .الصف الثامن با

عرفة استخدام األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة البحث أسئلة البحث كما يلى كيف  (1): و
دى كانداعان كبونسارى ماديون  توسطة طارق ا درسة ا استخدام وسائل األعاب اللغوية لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية  دى  (2)؟ 2016-2015الس توسطة طارق ا درسة ا كيف مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن با
ة الدراسية  ل وجد اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية  (3)؟ 2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس

دى كانداعان كبونسارى ماديون  توسطة طارق ا درسة ا على مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن با
ة الدراسية   ؟2016-2015الس

دى كانداعان  توسطة طارق ا درسة ا ذا البحث نوع من البحث الكمى، قامت بالبحث  ا
ة  ليل الكمية  طالبا، 25كبونسارى ماديون، وعدد العي ذا البحث طريقة  واستعملت الباحثة  

(Kuantitative) .  فتحليل البيانات أخذت الباحثة طريقة التحليل اإرتداد(Regresi Linier Sederhana) . و
اولة ب القابل للتغ برمز ما يأتى  :أحد من الطريقة لطلبت ا
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ى توسطة  (1 ):ونتيجة البحث  درسة ا طارق "نتائج وسائل األعاب اللغوية لطاب الصف الثامن با

دى ة الدراسية " ا ستقل 2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس تغّ ا ذا ا عّدلة  ى جيد أن ا  (x )
توسطة  B(.2) وقياس حروفها 77,2 درسة ا دى"نتائج مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن با "  طارق ا

ة الدراسية  تغّ التابع2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس ذا ا عّدلة  ى جيد جدا أن ا   (y )
وجد اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن A( .3 ) وقياس حروفها 79,6

توسطة  درسة ا دى"با ة الدراسية " طارق ا ئوية : 2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس أن نسبة ا
 : صل

≠ B1 = Ha   يعFHitung  >   FTabel     =>41,90275753 4,26 الاغية فلذلك الفروض 
(Ha)  مقبول أو الفرض اإختيارى(Ho) مردود. 

احات كاما يلى ذا البحث ستقدم الباحثة اإق بعى للمدرسة أن يستخدام بوسائل األعاب ( 1:)من  ي
هارة  درس اللغة أن إستخدام الوسائل الدراسية ب . اللغوية الدرس اأخر ا بوسائل األعاب اللغوية فقط، لزيادة ا

درس بوسائل اأخرى   (2).أحد بغ يشاركات بعى للمدرس زيادة  إستخدام الوسائل األعاب اللغوية ويزيد ا ي
بعى على الطاب أن يزيدوا  مهارة الكتابة لزيادة الطاب  علم الكتابة (3).تدريس اللغة العربية  .ي
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 الباب اأول
 المقدمة

  خلفية البحثأ
ية يع  رفّية الوسطى "مديوم"الوسائل اصلها من اللغة الات ع ا ، الوسائل 

رسل  الّلغة العربّية رسل. والوسيلة وا رسل إ ا و مرسل الّرسالة من ا . الوسائل 
ال الّتاميذ إالّتعريف الوسائل تقربّية ا ذا ا ال و  نسان أو الواقعة الّل تب ا

وقف اول العلم والشاط وا قصودان ا. يقدرون أن يت ّدرس إا نسان أو الواقعة ما ا
ع الة البيانّية وصورة  يل إ ا صوصّى  درسة، وتعريف الوسائل ا والكتب وبيئة ا

 1.البيانّية
اا واسعا   (األعاب)يستخدم اصطاح   تعليم اللغة، لكي يعطى 

اصر  تعة ومشوقة للتدريب على ع علم والدارس بوسيلة  اأنشطة الفصلية، لتزويد ا
ختلفة هارات اللغوية ا مية ا وافز لت ي أيضا توظف بعض . اللغة، وتوف ا و

ضفاء أبعاد اتصالية على تلك اأنشطة، وتتيح إ (التخم)العمليات العقلية مثل 
ضع . للطاب نوعا من ااختيار للغة ال يستخدموها و األوان من األعاب 

راقبتة  اأقلإ علم أو  2.شراف ا
ددة ونقطة هاية،  (ألعاب)وقد أطلقت كلمة  ا بداية  على تلك األعاب ال 

ظم، وأطلقت كذلك على كافة أنواع اأنشطة الشبيهة باالعاب،  كمها القواعد وال و
ألوف ا شكلها ا ها أيضا. وال ليس  اول الكتاب بعضا م  3.وسوف يت

                                                           
1
ر ارشد  دو فرسادا، : جاكرتا) Media Pembelajaran،  أز  .3ص،  (1997راجا غرفي

بيةناصف مصطفى عبدالعزيز،   2 ص،  (1401دارالري، : الرياض) األعاب اللغوية  تعليم الغات اأج
12. 

بيةناصف مصطفى عبدالعزيز،   3  .12، األعاب اللغوية  تعليم الغات اأج
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ّمة  عواطهم . وسائل الّتدريس يعطى الفرح والّسور  قلب الّتاميذ ويعطى ا
عيش حال  م وي جزمون العلم  فكر درسة مفرحون، وي بون إ ا فلذا الّتاميد يذ

ركة والعمل. الّتعلم شأ ا  4.إستعمال وسائل الّتدريس أيظاي
نتبا والرغبة إالوسائل يفسر بكل شيئ يستعمل ليبلغ الرسالة وليهيج الفكرة وا

رص لتورط نفسهم  التعليم اصة من التعاريف الوسائل أن . التاميذ ح  ا
شاط وا رك ال سل الرسالة وليهيج الفكرة، و نتبا إالوسائل كل شيئ يستعمل ل

ؤثر، وسائل التعليم يستعمل أيضا لتيس  رض لتوقع التعليم ا ورغبة التاميذ ح 
 5.إيصال مادة التعليم

يدة امر يصعب  الكتابة نشاط معقد جدا، ولذالك فإن تعرف الكتابة ا
ط واضح ا لبس في وا  روف  اوصول الي ولكن قد تعريف الكتابة بأها رسم ا

تفق عليها لدى  هج السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة العربية ا ارتياب مع مراعاة ال
ة هاية مع مفيدا ودالة معي يث تعطى  ال لها   6.ا

توى على . والكتابة عملية ذات شق احدما ا وااخر عقلى والشق اا 
قيم  اللغة  دية ومعرفة التهجئة وال اصة برسم حروف اا ركية ا هارات ا ا

                                                           
ر ارشد 4 ص،  (2010فوستاكا فلجار، : جوكخاكرتا) Bahasa Arab dan Media Pengajarannya،  أز

76. 
رماوان 5 ف  ص،  (2011رماجاروسد كريا، : باندع) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، ا

223-224. 
ميد عبدا  و اغعبدا ال  ناصر 6 اتق بالعربية"عبد ا رة) "اساس اعدادالكتابة التعليمية لغ ال : القا
 .57 ص (1991،دار ااعتصام
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بية فردات واستخدام . اأج حو وا يدة بال عرفة ا اانب العقلى فيشمل ا وأما ا
 7.اللغة

ااتباد عن التعرض وسائل األعاب اللغوية ومهارة الكتابة على شرح الكاتب 
ظرمهم جدا لدراسة كيفية وسائل األعاب اللغوية على تعليم اللغة العربية ومهارة  ال

دى  توسطة طارق ا درسة ا الكتابة التحدث الدي لطاب الصف الثامن با
ة الدراسية  ذا أها نادرة جدا م 2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس  

توسطة، العاقة ب وسائل  درسة ا يستخدام ومهارة الكتابة  الصف الثامن با
ظر  ذا ي ط  األعاب اللغوية على مهارة الكتابة عن كثب خاصة  الدرس ا

باستخدام وسائل األعاب اللغوية ليخف مهارة الكتابة خاصة  لطاب الصف 
ة الدراسية  دى كانداعان كبونسارى ماديون الس توسطة طارق ا درسة ا الثامن با

2015-2016. 
سألة بسب نقصان وسائل  جيئ  اأو أن سبب تلك ا فلذا الكاتب يست

وضوع  مايلى  عل ا اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية " األعاب اللغوية، 
على مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة طارق 

  "2016-2015الهدى كانداعان كبونسارى ماديون السنة الدراسية 
 

  تحديد البحثب
و اثر استخدام وسائل األعاب  ذا البحث العلمى  ديد البحث   أما 

اللغوية على مهارة الكتابة  درس اإنشاء باللغة العربية لطاب الصف الثامن 

                                                           
اعيل صيفى و عمر الصديق عبدا  7 مد ا ات البصرية  تعليم اللغة"  عي اشر عمادة : الرياض)" ا ال

كتبات  .132ص  (1984، سؤون ا
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ة الدراسية  دى كانداعان كبونسارى ماديون الس توسطة طارق ا درسة ا -2015با
2016. 

 
 أسئلة البحث ج

 :تأخذ البحثة أسئلة البحث كما يلي
توسطة  .1 درسة ا كيف استخدام وسائل األعاب اللغوية لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية  دى كانداعان كبونسارى ماديون الس  ؟2016-2015طارق ا
دى  .2 توسطة طارق ا درسة ا كيف مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية   ؟2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس

ل وجد اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية  .3
دى كانداعان كبونسارى  توسطة طارق ا درسة ا لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية   ؟2016-2015ماديون الس

 

  أهداف البحثد
داف البحث ال أرادت الباحث للوصول إليها  :من أ

توسطة  .1 درسة ا عرف استخدام وسائل األعاب اللغوية لطاب الصف الثامن با
ة الدراسية  دى كانداعان كبونسارى ماديون الس  2016-2015طارق ا

دى  .2 توسطة طارق ا درسة ا عرف مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن با
ة الدراسية   2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس

عرف اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية  .3
دى كانداعان كبونسارى  توسطة طارق ا درسة ا لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية   2016-2015ماديون الس

  فوائد البحثه



7 

 

 

 :اما الفوائد البحث الذي يرجوا الباحث كما يلي
 الفوائد النظرية .1

ذا البحث ستكون مصدرا ومرجعا لتوسيع الثقافة العلمية و خاصة  تائج من  ال
توسطة  درسة ا ما يتعلق بتطبيق تدريس مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن با

دى كانداعان كبونسارى ماديون  .طارق ا

 
 الفوائد العملية .2

 الفوائد للباحث . أ

ديد فيما يتعلق استخدام  رات ا عارف وا صول على ا يرجع الباحث ا
 وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة 

  الفوائد للمدرسة . ب

استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة لطاب عرفة تطبيق 
دى كانداعان كبونسارى ماديون توسطة طارق ا درسة ا  الصف الثامن با

الفوائد للمدرس . ج
 امية استخدام وسائل األعاب اللغوية على  معلوما عنالبحث ذايرجى 

 مهارة الكتابة 

 

 

 

 

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث و
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سة أبواب ذا البحث يقسم  ها, يكتب البحث    :م
ديد البحث، : مقدمة، ويوجد فيها : الباب اأول خلفية البحث، 

داف البحث، فوائد البحث،  وث أسئلةالبحث، أ
هج البحث، سابقة  يكل التفك وفروض البحث، م و

ظيم كتابة تقرير البحث  .وت
ذا الباب على وسائل األعاب اللغوية و  : الباب الثا يتحدث  

 .مهارة الكتابة باللغة العربية
ذا الباب عن  : الباب الثالث هج البحث، وفي تصميم يتحدث  م

ة  عاي تها)البحث وا وأساليب  (تمع الدراسية وعل
ليل البيانات  .ع البيانات و

ليل البيانات : الباب الرابع وفي . يشتمل على عرض البيانات و
ليل  غر ووصف البيانات و تصوير العامة عن موقع ا

ا  .البيانات والتفس
امس احات : الباب ا اصة واإق  .اإختتام الذي يشمل على ا
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 الباب الثاني
 اإطار النظرى

 
  وسائل األعاب اللغويةأ

 وسائل األعاب اللغوية تعريف .1

عروفة  (Permainan Bahasa)األعاب اللغوية  ليزية ا أو  اللغة اإ
اصر  توي على ع دف، و شاط الذي قواعد، أ ى ال بإصطاح لغة من األعاب 

تعة  في  ادفيلد)ال يم اأصهل  طرائق التدريس اللغة . (جيل  عبد العزيز بن إبرا
طخ بلغة اخر قال ي األعاب بالتوحيد وسائل : العربية  ال األعاب اللغوية 

رد  ليسهل عوائد تعليم وتعلم اللغات، أما  شكل أنشطة متعة وتسلية، أو 
ل  الفصول الدراسية و خارج الفصول الدراسية  8.استخدام وسائل تعليم 

 

ها برامج تعليم اللغات  ي وسيلة جديدة استفادت م  تعريف األعاب اللغوية 
ابية  كث من الباد ال هتم  ة، وأثبتت تطبيقاها نتائج إ وات اأخ  الس

 9.بتطوير نظم تعليم لغاها
ف))وقد يظن البعض أن من  اللغوي استخدام األعاب  التدريس،  ((ال

بهج الذي تضفي األعاب على دروس اللغة تأمل للجو ا وااثار الطيبة , ولكن ا
ع  كها  نفوس الدارس وما يطرأ غلى لغتهم من تطور ومو، سيقت  با –ال ت

دوى استخدام األعاب اللغوية كعامل–شك  ملطف من جفاف الدروس .  

                                                           
 Al’ab Lughawiyyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang Menyenangkan  ،حسن سيف ا8

 .15ص،  (Basan Publishing ،2010 :يوغياكرتا)
بيةناصف مصطفى عبدالعزيز،  9  .7، األعاب اللغوية  تعليم الغات اأج
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مية مهارات اللغة وتوف فرص ااتصال ب الدارس  وتعب التدريبات، وكوسيلة لت
 . مواقف اجتماعية طبيعية مرحة

اول تعريف اللعبة اللغوية  ثا يت علم  القسم اأول من الكتاب  وسيجد ا
ظيمها عها وكذلك لغة ت اات استخدامها وطرق   .وخصائصها و

اا واسعا   (األعاب)يستخدم اصطاح   تعليم اللغة، لكي يعطى 
اصر  تعة ومشوقة للتدريب على ع علم والدارس بوسيلة  اأنشطة الفصلية، لتزويد ا

ختلفة هارات اللغوية ا مية ا وافز لت ي أيضا توظف بعض . اللغة، وتوف ا و
ضفاء أبعاد اتصالية على تلك اأنشطة، وتتيح إ (التخم)العمليات العقلية مثل 

ضع . للطاب نوعا من ااختيار للغة ال يستخدموها و األوان من األعاب 
راقبتة  اأقلإ علم أو  .شراف ا

ددة ونقطة  (ألعاب)وقد أطلقت كلمة  ا بداية  على تلك األعاب ال 
ظم، وأطلقت كذلك على كافة أنواع اأنشطة الشبيهة  كمها القواعد وال هاية، و

ألوف ا شكلها ا ها أيضا. باالعاب، وال ليس  اول الكتاب بعضا م  .وسوف يت
اك حد فاصل واضح  تعليم اللغة ب ما يسمى ألعابا وغ  وا يوجد 

شاط اللغوي قول. ذلك من ألوان ال ساق مع القول ف ا أن ن ك إن ا حاجة : و
ا شاط التعليمي الصفي إ العاب -  تعليم اللغة- ب إ بذل جهد كب لتحويل ال

يال، وقدر متواضع من .  تلفة، أو ما يشب األعاب ا يستطيع مع قليل من ا ولك
شاط الصفي والتدريبات اللغوية إ ألعاب أو ما يشب  ويل معطم ل اإبداع 

 10.األعاب

                                                           
رجع  10 . 13-12. نفس ا
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ديد اللعبة اللغوية ما قال ج   G. Gibbs:جيبس. ومن أفضل ما قيل  
افس- إها نشاط يتم ب الدارس)): تعريفها للوصول إ - متعاون أو مت

وضوعة  11(.(غايتهم  إطار القواعد ا
توى الرطوبة من  شاط  تصميم التدريس، ااتصال  ي ال األعاب اللغوية 

تعة . الدروس مباشرة وغ مباشرة صول على ا األعاب اللغوية ال هدف إ ا
اصر (ااستماع، كام، القراءة، الكتابة و اأدب)وتدريب مهارات اللغة  ، وكذلك ع

فرادت والقواعد)من لغة   12.(ا
 

 أهمية األعاب اللغوية .2

بعي  بية، أن عملية التعليم والتعلم ي بادئ السائدة  تعليم اللغات اأج من ا
فسي على وج أكمل. أن تتم  مرح وهجة افز ال ذا ا كن تلبية  باستخدام - و

هم- ولدى الدارس. األعاب داخل فصول اللغة اصة الصغار م روح عالية - و
افسة أو مسابقة،  كن أي نوع من التدريب أن يتحول إ م يث  افس،   الت

م، و ذلك كما ا  دث  وا إ ما  ا دون أن يفط كون من خا ش يتعلم ا
م على التلقائية  استخدام اللغة- فى  .تعويد 

كثف  رء جهدا  الفهم و التدريب اا ا تعلم اللغة عمل شاق، يكلف ا
ختلفة هاراها ا تواصلة  مية ا ديدة، وللت هد . للتمكن من استعمال اللغة ا ذا ا و

ظ طوال برنامج تعليم اللغة، و حاجة إ تغذية وتدعيم عدة  متطلب  كل 
                                                           

11
، UIN-Malang Press: ماانح)، Media Pembelajaran Bahasa Arabشدى، اب راعبد الو  

 .80ص،  (2009

12
Metode Permainan-permainan Edukatif dalam belajar واخرون، فتح اجيب    Bahasa Arab ،

 .32ص،  (DIVA Press،2011:جوكجاكرتا)
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وارات  ا الكامل  ا ة اللغة  إطار وات، لتوف القدرة للدارس على معا س
كتوب ادثات والقراءة والتعب ا  .وا

ا من الدارس على  واألعاب اللغوية من أفضل الوسائل ال تساعد كث
هود ومساندها، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها  .مواصلة تلك ا

ا واسعا  التدريب   مثلها  ذلك مثل التدريبات –توفر كث من األعاب 
عروفة  قق شيئا يذكر–ا  . كما أن بعضها ا 

و مقدار التدريب، حيث يكون الدارسون متطلع إ  ا  والذي يهم 
د  ما ا يلمسودذلك ع ، بي ديدة  مواقف واقعية حي اختبار قيمة لغتهم ا

ا بطريقة الية  تدريب تقليدي عادي، يبعث على السام ويث من  م  استعما
م إ اانسحاب قبل  رت فيضطر ، ويولد لديهم شعورا بضالة  عزائم الدارس

اجة إ ضرورة  ا نشأت ا الوصول إ مستوى معقول من الدراسة و من 
تعلمة ع للغة ا  .إكساب ا

ا وصلوا إلي من مستوى  فيدة للمع تبدو  استجابة الدارس  ة ا وال
تمام  شة واا افس والغضب والد رح والت م ا اوب مشاعر ما يت ابية، حي بطريقة إ

دف ب ايضا م وذا  ص وذا مع واضح  ئذ سيكون ال  .والفضول، حي
 ، علم على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها نافعة وذات مع تساعد األعاب ا

شاركة واإسهام م ذلك ا بد أن . تولد لدى الدارس الرغبة  ا ولكي يتم 
يفهموا ما يقول أو يكتب ااخرون، وا بد أيضا يتكلموا ويكتبوا لكي يعروا عن 

م كذا فإن مع اللغة ال يسمعوها ويقرأوها ويتكلموها . وجهات نظر و
 .ويكتبوها، ستكون أوفر حيوية وأعمق خرة وأيسر تذكرا

ظر  كن ال ادف للغة  وم أصبحت األعاب وسيلة إثراء التدريب الدا ا
ئذ- إليها علم، ومددا للمادة اللغوية ال يدرب عليها - حي ة ا ا مركزا لذخ باعتبار
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الدارسون، ا أن يقتصر استخدامها على اأيام ال يكثر فيها الغياب، أو  هاية 
 13.الفصول الدراسية

اتيجية بديلة واحدة وطريقة ي Permainan Bahasa))األعاب اللغوية   اس
اق، أن األعاب اللغوية  لل و ار عماد لتوابل ح عملية تعلم اللغة والقضاء على ا

افسة  حد ذات يساعد على زيادة الدوافع تعليم  في وا اصر ال اك ع
 14.الطاب
 

 فوائد ألعاب اللغة .3

يكل تسريع عملية  تاج دائما لعبة، واللعبة  حد ذات ليس   التعلم ا 
ية، قراءة . التعلم وعة،  كن أن زيادة مت كمة  ومع ذلك، يتم استخدام أاب 

يات، التعليم واللعبة ليست  حد ذاها، . جزئيا على برنامج التعلم يع التق كما 
 .بل وسيلة لتحقيق غاية، وال تعزيز التعلم

تج بعض مايلي كمة، وت  :ألعاب  التعلم، وإذا ما استخدمت 
 .ال يعيق عملية التعلم" خطور"التخلص من . أ

 .القضاء على ااجهاد  بيئة التعلم. ب
اس مشاركة كاملة. ج صول على ال  .ا
 .تعزيز عملية التعلم. د
اء اإبداع الذاي. ه  .ب
دف مع فقدان الوعي. و  .قيق 

                                                           
بيةناصف مصطفى عبدالعزيز،   13  .10-9، األعاب اللغوية  تعليم الغات اأج

  14
 Al’ab Lughawiyyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang،  حسن سيف ا    

Menyenangkan،17. 
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 .انتزاع إ مع التعلم من خال التجربة. ز
كيز على الطاب كما فاعل التعلم. ح   15.ال
 

 نقص و زائد األعاب اللغوية. 4
 :نقص األعاب اللغوية

يع الطاب  .أ كمية الطاب كب جدا، تسبب  ضائقة للمشاركة 
 .اللعبة

تطبيق األعاب اللغوية عادة يتبع الضحك و صياح من الطاب وذلك . ب
 .يستطيع التعلم  فصول أخرى

كن ملموس الدروس يستطيع إباع من خال األعاب اللغوية. ج  .ا 
ظر وبرنامج لتعلم اللغة، ولكن فقط . د األعاب اللغوية  اأعلب م ي

اء  .ا
 :زائد األعاب اللغوية

ي واحدة من لغة وسائل اإعام العائد التعلم عالية كالة . أ اللعبة 
دية دود الك  .خدمات ا

لل من الطاب  عملية التعلم  الفصول. ب قيف من ا  .كن أن 
زيد. ج كن أن تعزيز روح  سابقات ب الطاب، و  .مع ا
موعة الكفاءة ااجتماعية . د األعاب اللغوية تعزيز العاقات وتطوير 

 .الطاب

                                                           
15

Metode Permainan-permainan Edukatif dalam belajar واخرون، فتح اجيب    Bahasa 

Arab،34-36. 



15 

 

 

ربة . ه يث  ملموس ال إباغ التخلي انطباع  القلب الطاب 
 16.التدريب على مهارات الصعب مقلد

 
 اأهداف من األعاب اللغوية. 5

 .فيز التفاعل اللفظي الطاب. أ
 .إضافة الطاقة والثقة  الطاب. ب
 .توف السياقات. ج
لل. د  .وسيلة تاكل ا
صيب. ه داد، وتوكيد و  17.وكوسيلة اس
 

 الروح األعاب اللغوية .6
قيقي لألعاب  ر ا و  :كن ا

م . أ افس اأخوي للتفوق على ااخرين وبز  .روح الت

ختلفة وتشجيعهم. ب سابقات ا دة ااخرين ومتابعتهم  ا  .مشا

س إمكاناها الذاتية . ج فس على   .حث ال

از عمل مع أو لتحقيق انتصارما . د  .التعاون مع اأقران إ

با إ  افس والتعاون ج ماعية أو  اجموعات، يس الت و األعاب ا
ب اك أصدقاء . ج اول التغلب عليها كما أن  موعات وفرق أخرى  اك  فه

                                                           
رجع 16  39-38. نفس ا
رجع 17 . 46-40.  نفس ا
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كذا يكون للفرد دور مهم  نظر  افسة و م على اانتصار على الفرق ا نساعد
 18.ااخرين
 

 خصائص األعاب اللغوية .7
داف موضوعية  إطار  . أ ، مث للعزائم لتحقيق أ اللعبة اللغوية نشاط تعاو

ظم والتعليعات  .من ال

و تشجيع ااستخدام اللغوي لأغراض ااتصالية، وليس  . ب دف  ا أن ا و
ذ األعاب تكون اللغة (اللغة للغة)دراسة اللغة من أجل اللغة  ، ففي مثل 

وضوعية داف ا  .ي الوسيلة ال تتحقق ها اأ

ي تكوين معلومات  . ج وضحة، و عظم األعاب ا رية أخرى  ة جو اك  و
ة ب الاعب  .واراء متباي

يدة  ااي از خصائص اللعبة اللغوية ا كن إ  :و
ستؤى الدارس (1  .ماءمة اللعبة 

ستويات (2  .صاحية اللعبة لكافة ا

 .إشراك اللعبة أكر عدد من الدارس (3

رة لغوية (4 ة اللعبة أكثر من مهاراة أو ظا  .معا

وضوع مدروس حديث (5  .اتصال اللعبة 

 .سهولة اإجراء (6

رح (7 افسة وجلبها للمتعة وا  19.إذكاء اللعبة لروح ا

                                                           
بيةناصف مصطفى عبدالعزيز،   18  .14،األعاب اللغوية  تعليم الغات اأج
رجع  19  .17-15. نفس ا
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 أنواع األعاب اللغوية .8

تقاطعة  . أ ات ا  (TTS)الكا

علم يأمر  تقاطعة م ا علم تستعد بعض اأسئلة شكل الكلمات ا ا
موعات ذ اأسئلة كما اأفراد أو  ذ . الطاب اإجابة  كن أيضا تطوير 

واب  ة عن ا ا ملة التامات من قاعدة ال األعاب لتدريب الطاب  عمل ا
تقاطعة ذلك، أو ح تكون درب لعمل الفقرات ان ذلك يتكل . الكلمات ا

علم وقدرات الطاب  .على مستوى ابتكار ا
ي أقل أو مفقود . ب روف أو الكلمات ال   يكمل ا

روف أو كلمة ال مفقود على بعض  علم الطاب أن يكتب ا يأمر ا
ر كلمة من اإجابة  السؤال لة ال ساعد باالصور تطا . الكلمات أو 

تضادات أو  رادفات، ا كن أيضا أن يتم ذلك عن طريق تقد التعريف، ا و
سم من كلمة مفقودة  .ح مع حركة ا

 استكمال الصورة ويكتب ا. ج
علم  علم تستعد بعض الصور، ويتم رسم الصور طريقة متقطع، م ا ا

بعد اانتهاء من الطاب يوصل . يأمر الطاب لإستكمال الصورة ذلك
ة . للكتابة صورة لوصف مقصود كن أن تكون قص أشكال وصف الصور 

 .وطويلة اعتمادا على مستوى قدرات الطاب
 ل تعرف. د

علم يعطي لبعض اأسئلة  الكتابة ويأمر الطاب اإجابة  الكتابة  ا
دث الفعلي. ايضا  .تتعلق شيء  بيئة الطالب أو ا

ملة. ه  ترتيب ا
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لة  بطاقة، بل أفضل من الصور، م  علم جعل بضع كلمات او  ا
لة  لة صحيح أو فرز بضع  علم يأمر الطاب لفرز بضع كلمات ليصبح  ا

 20.ليصبح الفقرات صحيح

 

  مهارة الكتابة ب
 تعريف مهارة الكتابة .1

هارات اللغوية اأربعة م من مهارة من ا ي أ ي . مهارة الكتابة  الكتابة 
كان  اس وا ااخرين الذين ا تقتصر من قبل ا وسيلة للتواصل مع لغة ب ال

 21.والزمان
كيب التسلسلي  كانة الرابعة من حيث ال إذا تأتى مهارات الكتابة  ا

هارات طقي يتفق مع طبيعة اكتساب . لتعليم ا ذا تركيب عقلي م وا ريب أن 
تهى بالكتابة تيب . اللغة اأم ال تبدأ بااستماع ت و من م فقد أخذت هذا ال

تا أمل وأوسع  اطق ها إذ أن التعرب ا ديثة لتعليم اللغة لغ ال م الطرق ا أ
لذلك كل فإن اكتساب القدرة على . من مهارة ااستماع والكام والقراءة

هارات الثاث اأو  جاح إا إذا م اكتساب ا تعب الكتا ا يتحقق غالبا ب ال
ية  22.قبل البدء  اكتساب مهارات الكتابة التعب

                                                           

 .Media Pembelajaran Bahasa Arab، 96-97 ب راشدى،اعبد الو  20

21
ميد واخرون،    كومية ااسامية ماانج : ماانج)، Pembelajaran Bahasa Arabعبد ا معة ا ا

. 49ص، (2008فريس، 
ر الدين 22 هج تعليم اللغة العربية و تطبيقة على مهارة الكتابة ، اوريل   .68ص،  .تطوير م
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ن تفصل إفالكتابة أيضا تعتروسيلة من وسائل ا  ، تصال ب الفرد و غ
كانية سافات الزماني أو ا هم ا تاج إ توحيد 23.ع اف الكام الذي   

كان ي نشاط . الزمان دون ا فهوم وقال بأن الكتابة  ذا ا اقة على  وقد أكد ال
ي وسيلة لاتصال وللتعب عن التفكر شاعر . حركي ونشط قكري و وا

  24.واانطباعات
ي القدرة على وصف أو الكشف عن ((Writing skillمهارات الكتابة   

وانب  تويات العقل، بدء من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات ح ا
عقدة ال تؤلف اي اانشاء  25.ا

ي التعب  ا امر بالغ اامية، ح ا يظن ان  ديد مفهوم الكتابة  أن 
و ما يطلق علي التعب التحريري، لذلك ان من  درسي فقط، و الكتا ا

ا دد مفهوم الكتابة الشامل  عج. الضرورة أن  بد أبالتعربف ا أن . وس
عجمي غالبا ما يكونو اساسا للتعريف ا  26.صطاحيإالتعريف ا

حو التا كن أن تفسر على ال  :الكتابة 
روف  . أ  .(قلم اأخشاب كلس)مع القلم  (أرقام، اخ)جعل ا

شاعر . ب بت اأفكار أو ا روف)أ عل ا ا   ،  .مع الكتابة (مثل التلح

 .الرسم والتلوين. ج

                                                           
يم 23 اطق ها ، حامدة إبرا عاصرة  تدريس اللغة العربية و اللغة العحة اأخرى لغ ال ات ا ا  ،اا

رة)  .15 ،ص (1987 ،دار الفكرالعر: القا
24

ر الدين   هج تعليم اللغة العربية و تطبيقة على مهارة الكتابة ،اوريل   .64 ص .تطوير م
   25

رماوان    .151، ص،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، اجيف 
 26
ر الدين   هج تعليم اللغة العربية ،اوريل   .63, ص.تطوير م
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 27.(القماش)الباتيل .  د
 

  تعريف اإنشاء.2
و فئة من الكتابة ال ترمي إ التعب إ عن رئيس اأفكار  إا نشاء 

كتوبة ا تصور صورة أو  شاعر، وغ ذلك إ اللغة ا ظر، والرسائل، وا شكل ال
ل فقط ؤلف والتجربت. حروف وكلمة أو  ة ا  28.م شاركت بص

اعة الكتابة إ تاليف  و كل ما رجع من ص والتعريف ااخر لإنشاء 
اش  ات واأطاقات وا سا عا من الكتابات والوايات وا الكام وترتيب ا

اإا و كم و ان وما  مع  ذلك ككتابة ا  29.قطاعات واأمانات و اا
ظيم، كما  (ك ت ب)فالكتابة  اللغة من كلمة  مع والشد والت تع ا

جما، أي يتفق : ااتفاق على حرية: تع فالرجل يكاتب عبد على مال يؤدي م
ال اب، كما : كما تع. مع على حريت مقابل مبلغ من ا القضاء واإلزام و اإ

كم والقدر: تع  .الفرض وا
ي ى عليان أن الكتابة  ع ااصطاحي، ف ظم : وأما ا أداء م

، وتكون دليا على  بوسة من نفس كميعر ب اإنسان عن أفكار ومشاعر ا و
اس علي ، وسببا  حكم ال  30.وجهة نظر

                                                           
 .21-19 ، ص.Kamus Besar Bahasa Indonesia ، حسن الوي 27
ماوان 28 . 163  ص، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،  اجيف 
لول: تعليم اإنشاء  زكية عارفة،  29 شكات وا . 25 ص. ا
30

ر الدين   هج تعليم اللغة العربية ،اوريل   .64-63, ص.تطوير م
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ط واضح ا لبس في وا ارتياب مع  روف  و رسم ا وتعريف اأخر 
لها  تفق عليها لدى أ هج السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة العربية ا مراعة ال

ة هاية مع مفيدا و دالة معي  31.يث تعطى  ال
ن تفصل   ، فالكتابة أيضا تعتر وسيلة من وسائل اإتصال ب الفرد وغ
تاج ا توحيد الزمان  اف الكام الذي  كانية،  سافات الزمانية أو ا هم ا ع

كان ي نشاط حركي . دون ا فهوم وقال بأن الكتابة  ذا ا قد أكد اناقة على 
ي وسيلة لإتصال وللتعب عن التفك شاعر . ونشاط فكري و وا

 32.واانطباعات
 ، تيجة وحصيلة العقل اإنسا ي ال ذا التعريف نفهم أن الكتابة  من 
عرفة وأداة من ادوات  اف ااستماع والقراءة، حيث إهما نافدة من نوافد ا

 .تثقيف العقل
ا سابقا أن فن التعب الكتا نسميها أيضا باسم  فن )وقد تعرف

تمع  (Compositionاإنشاء ، تكوين كل  ع الكل)ويع فردات ( أو  من ا
ستوى الغبداععي تفرقة، ويستدعي  ا هارات اللغوية،  اختيار : ا ويد ا

ائها  األفاظ الدالة على اأشياء وألوان الشعور واأفكار، وألوان الصور وطريقة ب
ا من احساس  د الذي يصبح في للمبدع لغة خاصة يستولد وتركيبها إ ا

،  التعب عن حساسيت  ها ا تعود الي عجم ولك اص باأشياء، تتطلق من ا ا
لية  ية ا رة والتمرس، وتصفح التجارب الف ذبتها ا تها و ال فطر عليها، وأغ

                                                           
31

ميد عبدا  و اغعبدا ال   اتق بالعربية"عبد ا  .63، ص، "اساس اعدادالكتابة التعليمية لغ ال
ر الدين  32 هج تعليم اللغة العربية و تطبيقة على مهارة الكتاب ،اوريل   .64 ص، ،تطوير م
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، وقوة وعيأ بانتمائ الذاي إ لغت وامتاك القدرة  ية، من حول والقومية والعا
ا يا ياة ال   33.على تطويعها وتقربيها من واقع ا

موا إبداعية  هارة  الكتابة ال يستطيع أن ي دى من ا و إ مادة اإنشاء 
اصة هم يال ا ا نعرف . اأطفال ليحصلوا رقة أو مقالة الذى يعتمد على ا إن

و الغاية الرئيسة  تعليم اللغة العربية ظهر الصادق لقوة . أن اإنشاء  بل يكاد ا
، وقوة تعب عما يفكر، وعما يشعر  تفك الطالب  نفس و اأشياء حول

 34.بلغة سليمة
اعة الكتابة إ  راد ها كل ما رجع من ص و كتاب زكية عارفة أن كتابة فا

ات واإطاقات  سا كاتبات والوايات وا عا من ا تأليف الكام وترتيب ا
كم  ان وما غى مع ذلك كتابة ا اش اإقطاعات واأمانات واإ وم

ا و  35.و
قتضى  اسب  د مدكور إن عمل لغوي دقيق بالكتابة مراع للمقام وم وع

ال كن تعريف إجرائيا بأن القدرة على السيطرة على اللغة كوسيلة للتفك . ا و
ذا ما يتضمن ما يتضمن مايلى. والتعب واإتصال  36:و

اسب ل . أ اسب أو غ م و م ييز ما  وضوع وحدود و  .إدراك نوعية ا

 مهارات التحرير العر  التعب الكتا. ب

ويا . ج   سامة ااسلوب صرفيا و

عا . د   تكامل ا

                                                           
رجع 33  .65.  نفس ا
34

يم،    طبعية، : عمان)، الواضح  اإنشاءخليل إبرا دمات ا  .5،ص، (2002باقوت 
35

لولزكية عارفة،    سكات وا  .4 ص،.تعليم اإنشاء ا
رجع 36 . 26-25. نفس ا
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ع. ه ب وا  ال ا
هجي الذى يس وفق  درسي ا و العمل ا ويرى معروف أن اإنشاء 
ة أفكار ومشاعر  ك من تر خطة متكاملة للوصول باطالب إ مستوى 

ياتية بلغة سليمة وفق نسق فكري مع دت وخرات ا  37.وأحاسيس ومضا
تابة ليست عملية خطية كما  ة أن ا وات اأخ بيانات الدراسات  الس
ى عملية متكررة ومتجددة ونشيطة تتداخل فيها  ، بل  كان اإعتقاد  القد

راجعة كما يرى تايلور  إذ يؤكد  (Taylor)عمليات متعددة مثل توليد اأفكار وا
راجعة، يدحل فيها تفاعل نشيط  أن الكتابة عملية اكتشافية تعتمد أساسا على ا
اول الكاتب أن يعر بألفظ مأمة للتقرب  ستعملة حيث  ب السياق واللغة ا
يكل أفكار ويدخل عليها  اول الكاتب أن يضع  قصود، كما  ع ا من ا

ع ات باستمرار إفادة ا أن الكتابة عملية  (Zamel)ويقول زمل . سي
ها فغى  ذ اأفكار وتقد اء أطار لعرض  اكتشاف واستكشاف لأفكار وب

 38.أحسن وج
ماوان  يف Acep Hermawanقال أجيف  و تص ر   اإنشاء أو التعب ا

رف  ح إ تعب اأفكار  اللغة الكتابية وليس البصرية أو ا الكتابة الذي 
ملة فقط   39.بل ثقافة الكاتب خرت قد كتب في. واللفظ وا

 أهمية تدريس الكتابة .3
دفا  م مهارات اللغة، كما تعب القدرة على الكتابة  تعب الكتابة من ا

بية داف تعلم اللغة اأج ديث . رئيسا من ا والكتابة كفن لغوي ا تقل امية عن ا
                                                           

رجع 37 . 26.  نفس ا
رجع 38  .27-26.  نفس ا
ماوان  39  .163ص، ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، اجيف 
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اء اأمم . او القراءة ديث وسيلة من وسائل اتصال اإنسان بغ من اب فاذا كان ا
، وإذا كانت  قل انفعاات ومشاعر و افكار ويقضي حاجات وغايات اأخرى، ب ي

ة العابرة والثقافات  سافات البعيدة واازم حال عر ا القراءة أداة اإنسان  ال
ختلفة، فان الكتابة تعتب من مفاخر العقل اإنسا ودليا على عظمت حيث  ا

قيقي،  ع الكتابة بدا تار ا ذكر علماء اأنثر بولوجيا ان اإنسان ح اخ
ماعات أن تبقى  ، وبدوها قد ا تستطيع ا فبالكتابة سجل تار وحافظ على بقائ

 بقاء ثقافاها وتراثها، وا تستفيد وتفيد من نتاج العقل اإنسا الذي ا بديل 
فظ ونقل وتطوير كتوبة أداة   .عن الكلمة ا

واذا كان اللغة  حياة اإنسان وظيفتان رئيستان ما ااتصال وتسهيل 
 ، ات الوطيفت فس، فان الكتابة قادرة على أداء  عملية التفك والتعب عن ال
فس  ذات الوقت، ولكون كذلك اصبح  ا القول بأن التعب عن ال ك حن  ف

ماعات ة  حياة الفرد وا  .امية كب
فس   والكتابة وإن كانت مهمة كوسيلة من وسائل ااتصال والتعب عن ال

والفكر، فاها مهمة أيضا  حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس للغة العربية إ 
القدرة على أن يكتب ها كما يتحدث ويقرأ، إن الكتابة أيضا وسيلة من وسائل 

اكيب  فردات وتعريف ال تعلم اللغة فهي تساعد الدارس على التقاط ا
40.واستخدامها

 

 

 ساليب تعليم مادة اإنشاء .4

                                                           
د طعيمة،  40 اق و رشدي ا مود كامل ال اطق ها  مطبعة : الرياط)، طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال

ديدة،  عارف ا . 200-199، ص، (2003ا
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ّر، أما تعريفهما  وج واإنشاء ا و اإنشاء ا قسم على رتب و اإنشاء ي
 : فمما يلى

وّج . أ  اإنشاء ا

ثل  ، ا اّص بالتوجي ملة أو الفقرة الساديّة باإشراف ا عل ا و 
قيد، . لة غ كاملة وغ ذلك وّج يسّمى اآخر باسم اإنشاء ا اإنشاء ا

قدار من السؤال، فلذلك ا يطلب على  دود  بأسباب اإنشاء الطاب 
ر مي فكرهم با  41.الّطاب أن ي

جاء بضع مئات من  رحلة يكون الدارسون قد عرفو  ذ ا  
ا  اللغة يم ال درسو فا ويعطى الدارس . الكلمات، ومت لديهم كث من ا

اكيب والصياغات اللغوية للتدريب على . بعض لبحرية  إختيار الكلمات وال
. الكتابة ولكن  إطار ا يسمع ل بأن يكتب تعب أعلى من مستوا  اللغة

، ومع  ع وفقرأ أى أو الدارس يبدأ  كتابة فقرة أو فقرت إى إطار ما 
يات وأساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقدم  زيادة قدرت علىالسيطرة على ف

ر كتابة موضوعات اإنشاء معرا فية  ي مرحلة كتابة التعب ا للمرحلة الثانية و
و بلغة عربية مقبولة ولذلك وجب أن تأخذ عملية . عن معانية وأفكارع 

يث تبدأ  رحلة شكا متدرجا تدرج في تدريبات الكتابة  ذ ا التدريس  
ل م فقرة م  لة م تزداد و تتسع لتكون عدة  سهلة بسيطة قد تبدأ بكتابة 

كذا   42.فقرت و
رّ . ب  اإنشاء ا

                                                           
ماوان،41  .Bahasa Arab Metodologi Pembelajaran، 164-165أجيف 
42

اقة  مود كامل ال د طعيمة و   .202، رشدى أ
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لة غ كاملة وغ  ثل  ، ا ملة أو الفقرة بدون التوجي عل ا و 
الة خاّصة. ذلك رية لعرض فكرهم  علم الطاب ا ال أعطى ا ذا ا . و 

وج ذا اإنشاء أعلى درجة من اإنشاء ا ذا اإنشاء إستمرار . شكل  أن 
ر من . من نشط اإنشاء الكةج فصل  عملية مهارة اإنشاء ا ولكن ي

تشر  فس يستطيع أن ي ر ومراحلة ب وج بأسباب اإنشاء ا مهارة اإنشاء ا
ر فهي. مرّة  :وأما أساليب التدريب  اإنشاء ا
 التلخيص (1

و يكتب فكرة القراءة باللغة العربية ال  ة، و خ و تلخيص القراءة ا
تعلم  .لكها ا

 القصة (2

و أعمال  ظورة و و إشراح الصورة ا ظورة، و و إشراح الصورة ا و
ام وم ح سي ذ أيقظ من ال  .اليومية م

 اإيضاح (3

تعلم  حالة  و إشراح العمل الذى يعمل ا اص و شاط ا و إشراح ال و
 .خاصة
 

 

 أهداف تدريس اإنشاء .5

داف تعليم اإنشاء الوصول  يوضح معروف وشحات تفصيليا أن أ
 :بالطالب ما يلي

تمعا. أ يط ب بيتا، ومدرسة، و  .أن يص قادرا على وصف البيئة ال 
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 أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اللغوية ال يكسبها  دراست للمواد  . ب
 .ال يتعلمها باللغة العربية

، وارائ بيسر . ج ، وأفكار ، ومشاعر أن يصبح قادرا على التعب عن احاسيس
 .وسهولة

اصة. د  .أن يص قادرا على تلخيص ما يقرأ أو يسمع بلغت ا
ية، بدأ من الوحيدة اللغوية اأو . ه أن يتدرج  اكتساب القدرة التعب

ملة) وصوا إ . ، مرورا بالفقرة الواحدة ال تتضمن فكرة واحدة(ا
ابطة كون من أفكار متالف  فقرات متتاسقة م تكامل ا وضوع ا  .ا

يا- أن بقلل من اأخطاء اللغوية. و ، من حيث - تدر ظيم كتابت وأن يهتم بت
وضوع بعدد اأفكار الرئيسية في قيم، وتقسيم ا ط، واستعمال عامة ال  .ا

وعها . ز د وصف اأشياء واأحداثو ت احظة السليمة ع أن يتقن الطاب ا
ذ الطريقة يتعلمون سامة الذوق  اللغة سيقها، والطاب   .وت

د الطاب ااستقال  الفكر. ح  .أن ي ع
ات ويتزودها، أن . ط اكيب والتعب ، وذا ال اسبة للمع تقي األفاظ ا أن ي

 .سيحتاج  اليها  حيات اللغوية
واقف الكتابية الطارئة. ي ، وكيفىة مواجهة ا  .أن يتعود السرعة  التفك والتعب
ارسها  حيات العلمية والفكرية . ك ختلفة ال  أن يتقن اأعمال الكتابية ا

درسة وخارجها  .داخل ا
ظيمها  كل . ل طقي، وترتيب اأفكار وت أن يعمق أفكار وأن يتعود التفك ا

 .متكامل
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ي قدرة الطاب على  امة العامة  داف تعليم اانشاء ا ونلخص أن أ
شاعر باللغة الصحيحة الواضحة  التعب عما  نفوسهم من حيث اأفكار وا

تطمة  43.ا
تاج إ مهارة أخرى كإستياء نظام اللغة العربية ال  قية مادة اإنشاء  ل

فردات والقواعد ح تكون الكتابة مفهومة ضمن على ا داف تعليم . ت أما أ
ا يلى  44: الكتابة 

 .لتعويد الطاب على كتابة اللغة العربية الصحيحة (1

 .ليكون الطاب قادرا على تصوير ما يرا و ما يشعر بالضبط والدقة (2

 .ليكون الطاب قادرا على تصوير الشيء بالسرعة  (3
 .لتدريب الطاب على تعب آراء وفكرت (4
ياة  (5 اسب  ا ملة م فردات وا  .لتدريب الطاب على إختيار ا
 .لتعويد الطاب على الفكرة و التعب  الكتابة بالسرعة (6
لتدريب الطاب على تعب الفكرة والرأى والشعور باللغة العربية  (7

يا  .الصحيحة الوضيحة وا
ال (8  .ليكون الطاب حزما على الكتابة  كل ا

ها   45:ورأ اأخر يهدف تعليم مادو اإنشاء اأمور اآتية م

اسبة واأسلوب  ( أ القدرة على توضيح اأفكار باستخدام الكلمات ا
اسب  .ا

                                                           
43

لول: تعليم اإنشاء ية عارفة، زك   شكات وا  .30-28، ص، ا
 

امد،  عبد 44 كومية فريس، ) ،Mengukur Kemampuan Bahasa Arabا امعة اإسامية ا ا
2010)،74.   

45
لول: تعليم اإنشاءزكية عارفة،   شكات وا   .27،صا
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اا وثوة  ( ب ا بصف عليها  ها  عر ع اصر الفكرة ا سيق ع القدرة على ت
 .التأث  القارئ

فس بطريقة   (ج اس واإبانة ب طر إ غ من ال قدرة الفرد على نقل وجهة ال
 .الكتابة

داف تعليم اإنشاء  يم أن أ امى، وإبرا ذا يرا ا يؤكد الدليمي والوائلى و
ا يأتى ا  ا   46:كن إ

عا واأفكار بألفاظ فصيحة  (1) إكساب الطلبة القدرة على التعب عن ا
 .وتراكيب سليمة

اء بعضها على البعض   (2) إكساب الطلبة القدرة على سلسلة اأفكار وب
طقيا ابطة ترابط م  .ل م

م على التعب الواضح السليم (3)  .تزويد الطلبة بالثروة اللغوية ال تساعد

باشر إ التعب الف اجازي  (4) اوزة التعب ا  .تدريب  الطلبة على 
ديدة واأفكار الطريقة  (5) عا ا  .إكساب الطلبة القدرة على تواخى ا
راءة   (6) هر بالرأي أمام اآخرين، وإكساهم ا تعويد الطلبة الصراحة، وا

ديث  .اأدبية وحسن اأداء وآداب ا
احظة ودقتها،   (7) م حسن ا قد والتحليل لدى الطلبة وتعويد تتمية روح ال

اقشة  .وتشجيعهم، عل ا
 

  أنواع اإنشاء .6
و  :أما أنواع اإنشاء 

                                                           
رجع، 46  .28-  27نفس ا
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عرض البسيط . أ  ا

ثل يكتب التعريف عن كامة اليومية ال عارفة وسامع الطاب، أو التعليق : ا
 .القص عن حالة أو واقعة

 القصة/الرواية. ب

ثل تيب ضبط، ا  .كي القصة عن تصدم: يكتب كل حالة أو واقعة ب
 الوصف. ج

تار تفاصيل لدعم اإنطباع باستعمال اللغوية  رسة لتطبيق كليمة ملموسة، و
 .الدقيقة

 الرسلة. د
اصر الرواية والوصف  . كتابة الرسلة ع

اد. ه  اإ
دال  طقيا، ويعر أو يدعم الرأي با مطلوب على الكاتب ليفكر ويكتب م

اسب. والدليل الكيفي دى أرى أن: "م  ..."ع
 خيال. و

لكة او  يال ويتأثر با تاج ا ا و  تقدم و وع مطلوب ايضا للكاتب ا ذا ال و
بة و   47.ا

 

 

  بحوث السابقةج
ّد الباحثة مطلعة الكتاب  البحث العلمى السابق  :و

                                                           
دي،  47 د فواد أيفي ، ص، (2004مشكات، : ماانج)، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أ

140-141 .
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ا، إيسا .1 أثر إستخدام الوسائل البصرية على نتائج . 210507017. يوليستي
كومية العمومية  درسة العالية ا تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر با

ة الدراسية  .  البحث العلمى2011-2010اأو سامبيت فونوروجو الس
امعة ا بية ا كومية فونوروجوإقسم تدريس اللغة العربية كلية ال  .سامية ا

شرف الثا اأستاذ  اجست و ا اجة ايفى معافية ا شرفة اأو ا ا
اجست الكلمة اأساسية  د زبيدى ا إستخدام، الوسائل البصرية، نتائج : أ

 .تعليم، اللغة العربية
كن إستخدامها   ي إحدى الوسائل التعليمية ال  الوسائل البصرية 

اصل الذى قد حصل علي . عملية تعليم اللغة العربية ي ا أما نتائج التعليم 
شاط اصل الذى قد . الشخص من ال ي ا ذا البحث  ع نتائج تعليم   وا

 .حصل علي الشخص  تعليم اللغة العربية
كومية العمومية اأو سامبيت  درسة العالية ا وكان الطاب  ا
ها الوسائل  فونوروجو يتعلمون اللغة العربية باستعمل الوسائل التعليمية وم

 .البصرية
رفة إستخدام الوسائل البصرية وضعت الباحثة أسئلة البحث كمايلى : و

كومية العمومية . (1 درسة العالية ا كيف إستخدام الوسائل البصرية  ا
ة الدراسية  ؟ 2011-2010اأو سامبيت فونوروجو الصف العاشر الس

كومية . (2 درسة ا كيف نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر باا
ة الدراسية  ل . (3؟ 2011-2010العمومية اأو سامبيت فونوروجو الس

وجد أثر إستخدام الوسائل البصرية على نتائج تعليم اللغة العربية لطاب 
كومية العمومية اأو سامبيت فونوروجو  درسة العالية ا الصف العاشر باا

ة الدراسية   ؟2011-2010الس
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درسة  ذا البحث نوع من البحث الكمى، قامت الباحثة بالبحث  ا
ة  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروجو، وعدد العي  طالبا، 214العالية ا

مع البايانات إستخدمت الباحثة ا ليل البيانات إستعملت إو  ستبيان، و
 :حصائية برموز مايأتىإالباحثة الطريقة ا

� =

Σ ′ ′ − ′ ′′ ′  

ي نتائج إستخدام الوسائل البصرية لطاب  (1: ونتيجة البحث 
ي  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروجو  درسة العالية ا الصف العاشر با

عدلة  تيجة ا نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف  (2. (متوسطة) 24بال
ي  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروجو  درسة العالية ا العاشر با

عدلة  تيجة ا ايوجد التأث ب إستخدام الوسائل  (3. (جيد جدا) 81بال
درسة العالية  البصرية و نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف العاشر با

ة الدراسية  كومية العمومية اأو سامبيت فونوروجو الس  2011-2010ا
دولr> rxyأن نتيجة  .  ا

ذا البحث ستقّدم الباحثة ا احات كما يليإمن  بعي أن  (1: ق ي
تاج إ الوسائل  ميع الدروس ال  درسة الوسائل التعليمية  يكمل رئيس ا
التعليمية، خصوصا لدرس اللغة العربية أن الوسائل التعليمية مهّمة جدا  

على مدّرسى اللغة العربية أنيستخدموا الوسائل  (2. عملية التعّلم و التعليم
التعليمية جّيدا خصوصا لوسائل البصرية و باستعمال األعاب اللغوية  تعليم 

ّل الطاب  التعّلم على الطاب أن يلرقوارغبتهم  (3. اللغة العربية أن ا 
يدة  التعّلم تائج ا د ليحصلوا على ال  . تعّلم اللغة العربية و يتعّلموا با
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از . 245042019. راجفة، أمى .2 تأث إستخدام الوسائل التعليمية إ إ
كومية الثالثة Fتعلم اللغة العربية لطاب الفصل العاشر  درسة العالية ا  با

ة الدراسية  قسم تدريس اللغة . البحث العلمى. 2008-2007فونوروجو الس
امعة ا بية ا كومية فونوروجوإالعربية كلية ال شرف اأول الد . سامية ا ا

اجست لص ا مد  شرف الثا  اجست وا  .كتور اندوس حسن ا

از التعلم، اللغة العربية: الكلمات اأساسية . إستخدام، وسائل التعليمية، إ
ي ألة مهمة  حياة ا م يستعملوها ليتكلموا مع إخواهمإاللغة   . نسان 

ي لغة أصول دين ا إن اللغة العربية  . سامإوكذلك اللغة العربية 
يث ا  ديدة  واد ا لية وا كومية تضمن  الدروس ا درسة العالية ا ا

يفهمها أكثر الطاب، وليزداد فهم الطاب يستخدام اأستاذ الوسائل 
ها وسائل البصرية و وسائل . التعليمية  عملية التعلم ة م وأنواعها كث

 .السمعية
عرفة استخدام الوسائل التعليمية وضعت الباجثة أسئلة البحث كما  و

از تعلم اللغة  (1: يلي ل يوجد التأث ب إستخدام الوسائل البصرية و إ
كومية الثالثة فو نوروجو Fالعربية لطاب الفصل العاشر  درسة العالية ا  با

ة الدراسية  ل يوجد التأث ب إستخدام الوسائل  (2؟ 2008-2007الس
از تعلم اللغة العربية لطاب الفصل العاشر  درسة العالية Fالسمعية و إ  با

ة الدراسية  كومية الثالثة فونوروجو الس  ؟2008-2007ا
ذا البحث نوع من البحث الكمي التازمي، أن الباحثة تقوم بالتازم 

كومية الثالثة  درسة العالية ا ، قامت الباحثة بالبحث  ا تقلب ب ا
ة , بفونوروجو مع البيانات استخدامت الباحثة 40وعدد العي  طالبا، و
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حصائى إولتحليل البيانات أخذت الباحثة طريقة التحليل التازمى ا. ستبيانإا
Person Product Momentبرمز مايأتى  : 

� =

Σ ′ ′ − ′ ′′ ′  

ي  از تعلم  (1: ونتيجة البحث  يوجد التأث ب الوسائل البصرية وإ
كومية الثالثة فونوروجو Fاللغة العربية لطاب الفصل العاشر  درسة العالية ا  با

ة الدراسية  از  (2. 2008-2007الس يوجد التأث ب الوسائل البصرية وإ
كومية الثالثة Fتعلم اللغة العربية لطاب الفصل العاشر  درسة العالية ا  با

ة الدراسية  صول عليها . 2008-2007فونوروجو الس , 320)أن نتيجة ا
طورة  r( 204 ,0)أكر من نتيجة  (0, 422و 0  5 اللوحة  مستوى ا

.% 
فوظ سيف .3 اثر استحدام وسائل التعليم . 210508012.  اأنصاري، 

ستوى الرابع بقسم اللغة العربية  على مهارة الكام باللغة العربية لطاب ا
امعة ا ة الداراسية إبا كومية فونوروجو الس . 2012-2011سامية ا

امعة ا. البحث العلمى بية قسم اللغة العربية  ا كومية إكلية ال سامية ا
سرف الثا يفريدل . فونوروجو اجست وا مد م ا اج  شرف اأول ا ا

اجست  .فطري نورالسام ا
 استخدام، وسائل التعليم، مهارة الكام: الكلمة اأساسية

تمل الرسالة أو ا و وسائل الذى  عام لغرض إوسائل التعليم 
سل اّلرسالة  التعليم، وتعريف اأخرى من التعريف الوسائل كّل شيئ يستعمل ل

نتبا والّرغبة والفكرة وشعور الّتاميد  التعلم عرضا للّتعليم و إحّ ليهيج ا
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بية  هارات اأساسية ال يسعى الطالب إتقاها  اللغة اأج مهارة الكام من ا
ة ة اأخ هارة   الف ذ ا اجة إ  ااتباد عن التغرض . ولقد استدت ا

ظرمهم جدا لدراسة كيفية  وسائل التعليم ومهارة الكام على شرح الكاتب ال
وسائل التعليم على تعلم اللغة العربية ومهارة الكام التحدث الدي لطاب 

امعة فونوروجو ستوى الرابع بقسم اللغة العربية با  .ا
عرف استحدام وسائل التعليم على مهارة الكام باللغة البحث أسئلة  و

ستوى الرابع  (1: البحث كما يلى كيف استخدام وسائل التعليم لطاب ا
امعة ا ة الدرسية إبقسم اللغة العربية با كومية فونوروجو الس سامية ا

ستوى الرابع بقسم اللغة  (2؟ 2011-2012 كيف مهارة الكام لطاب ا
امعة ا ة الدرسية إالعربية با كومية فونوروجو الس ؟ 2012-2011سامية ا

ل وجد اثر استخدام وسائل التعليم على مهارة الكام باللغة العربية  (3
امعة ا ستوى الرابع بقسم اللغة العربية با كومية فونوروجو إلطاب ا سامية ا

ة الدرسية   ؟2012-2011الس
ذا البحث  ثا ميدانيا يتصف بالبحث الكمى و  ذا  وكان 

مع البيانات التحليل اارتباطى . .(Correlation Analysis)يستخدام الباحث 

ظر إ وجود و ال ين و تغ يغ ، ((Two Variables أو عدم الربط ب ا
ستوى استخدام  وسائل التعليم على مهارة الكام باللغة العربية لطاب ا

امعة ا ة الدراسية إالرابعبقسم اللغة العربية با كومية فونوروجو الس سامية ا
و(X)متغ مستقبل . 2011-2012 و (Y)، ومتغ تابع "وسائل التعليم"   

ع البيانات استعمل الباحث . مهارة الكام باللغة العربية" وأما أدوات 
و . (Relialibility)ختبار على الثبات إو ا( (Validityختبار على الصدق إا
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ع البيانات استعمل البحث فيما يأتى اتيجية   احضة و الوثيقة : إس و ا و
 .و ااستبيانات

ليل الكمية  ذا البحث طريقة  ليل البيانات استعمل الباحث   و 
و الطريقة التحليل اا حصائية واستعمل طريقة التحليل اا . ذا التحليل 

عرفة الصلة ب القابل  (kotigensi koefisien)حصائية  ي احدى من الطريقة 
 .للتغ على الرمز

C =  x2

x2+
 

 

اصل من نتائج البحث  : وا
امعة  .1 ستوى الرابع بقسم اللغة العربية با إستخدام وسائل التعليم لطاب ا

ة الدراسية إا كومية فونوروجو الس  طبقة : 2012-2011سامية ا
تيجة   %57,14متوسطة ب

ستوى الرابع بقسم اللغة  .2 إستخدام مهارة الكام باللغة العربية لطاب ا
امعة ا ة الدراسية إالعربية با كومية فونوروجو الس -2011سامية ا

تيجة: 2012  %80,00 طبقة متوسطة ب

اوجد اأثر ذو مع ب وسائل التعليم على مهارة الكام باللغة العربية  .3
امعة ا ستوى الرابع بقسم اللغة العربية با كومية إلطاب ا سامية ا

ة الدراسية  صل2012-2011فونوروجو الس توية  بع :    لسسة ا
0,250<0,15 

ذا البحث سيقدم البحث ا احات كمايلىإمن  بعي أن  (1: ق ي
امعة ا ميع إبكمل رئيسة با كومية فونوروجو وسائل التعليم  سامية ا

تاج إ وسائل التعليم، أن وسائل التعليم مهمة جدا  عملية  الدرسة الدى 
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على مداّرس قسم اللغة العربية أن بستخدموا وسائل  (2. التعليم و التعليم
التعليم جيدا خصوصا وسائل البصرية و األعاب اللغوبة  التعلم اللغة العربية 

ّل الطاب  التعّلم على الطاب أن رغبتهم  التعّلم اللغة  (3. أن ا 
يدة  التعلم تائج ا د ليحصلوا على ال  .العربية و يتعلموا با

إذا البحث خصص عن وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة 
باللغة العربية، وااول وسائل البصرية على نتائج تعليم اللغة العريبة، " اإنشاء"

از تعلم اللغة العربية، والثالث وسائل التعليم  والثا الوسائل التعليمية إ إ
 .على مهارة الكام باللغة العربية

 

  هيكل التفكيرد
همة ر ا تعلقة الظوا ظرية ا يم عن ال فا يكل التفك . يكل التفك طراز ا

تعلقة بغ البحث ظرية ا يد ان يب ال تعلقة بالتغ تكتب في الفروض . ا البحث ا
قارنة يكل التفك اوا و يكتب فروض . على وج ا فمن الفروض ان يكتب 

ذا البحث فيما يلى. البحث ثانيا  :يكل التفك 
وات  ها برامج تعليم اللغات  الس األعاب اللغوية وسيلة جديدة استفادت م
ابية  كث من الباد ال هتم بتطوير نظم تعليم  ة، وأثبتت تطبيقاها نتائج إ اأخ

 48.لغاها
و فئة من الكتابة ال ترمي إ التعب إ عن رئيس اأفكار  مهارة الكتابة ، 
كتوبة ا تصور صورة أو  شاعر، وغ ذلك إ اللغة ا ظر، والرسائل، وا  شكل ال

ل فقط ؤلف والتجربت. حروف وكلمة أو  ة ا  .  م شاركت بص

                                                           

48
بيةناصف مصطفى عبدالعزيز،     .7، األعاب اللغوية  تعليم الغات اأج
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ظرى السبق فيستطيع الباحثة تقد  سبة ا ااساس ال  وبال
 :يكل التفك فيما يلى

هارة الكتابة إاذا استخدام الوسائل األعاب اللغوية جيدا فا" ستيعاب على ا
 " تعليم اللغة العربية جيدا

 

  فروض البحثه
واب من مسئلة البحث ال م يتحقق  و ا  ا بالبياناتإفروض البحث 

ذا البحث نوعان   :كانت فروض البحث  
 (Ha)الفروض ااختبيارية  .1

يوجد اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية 
دى كانداعان كبونسارى  توسطة طارق ا درسة ا لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية   2016-2015ماديون الس
 (Ho)الفروض الاغية  .2

ا يوجد اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة 
دى كانداعان كبونسارى  توسطة طارق ا درسة ا العربية لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية   2016-2015ماديون الس
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 الباب الثالث
 منهج البحث

  تصميم البحثأ
يدانية الكمية  التصميم التجريي  (.kuantitatif)ذا البحث من نوع الدراسة ا

و واحد من تصميم الدراسة ال هدف إ الكشف عن العاقة السببية ب 
ستقل تغ ا ات على التعامل مع ا تغ ات . ا تغ اك نوعان من ا ح  التجربة، 

تغ التابع ستقلة وا ات ا تغ ظر فيها وا تاج إ ال  و التجريي التصميم. ال 
 49.آخر ضد أكثر أو واحد متغ تأث اختبار أي اختبار أو صحة من التحقق

ذا الباب كتابة عن اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة والكتابة  ه
دى كانداعان  توسطة طارق ا درسة ا الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية   . 2016-2015كبونسارى ماديون الس
ذا البحث يستخد الباحث التحليل  Regresi Linier)اإرتداد   و 

Sederhana)  و طق ب و ساب الذى تعلم التصميم العاقة ا وجد من طاريقة ا
هما  هما و بي ين أو أكثر م تغ الوسائل  استخدام يع  50.مستقل و متغ تابعمتغ ا

توسطة   مهارة الكتابةواألعاب اللغوية  درسة ا باللغة العربية لطاب الصف الثامن با
ة الدراسية  دى كانداعان كبونسارى ماديون الس ومتغ . 2016-2015طارق ا

مهارة  "(Y)، ومتغ تابع "الوسائل األعاب اللغوية  استخدام "و  (X)مستقل 
  ".باللغة العربيةالكتابة 

                                                           

 49
   ، ص،  (2007ال فوستاكا، : ماانج )، Metodologi Peenelitian Bahasa Arabمد ع

77 
50

كومية : فونوروجو) ،Penelitian Pendidikan، أنديتا ديسي ووانساري   امعة اإسامية ا ا
 .119-118، ( فونوروجو
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 السكان و العينة ب

 السكان .1

و اجتمع كل موضوع تار 51.من البحث (subyek) السكان   فلذلك 
دى كانداعان 25 الباحث توسطة طارق ا درسة ا  لطاب الصف الثامن با

ة الدراسية   2016-2015كبونسارى ماديون الس

 العينة .2

ي بعض من السكان ة  ى اريكونطا  52.العي ار ة قال سو  اختيار العي
و يع البحث  السكان تمع البحث ناقص من مائة فأخد كلها و . ان كان 

تمع البحث أكثر من مائة فأخد خال  -٢۰ أو %15- 1وان كان 
دى وأن عدد الطاب %. ٢٥ توسطة طارق ا درسة ا الصف  الثامن  ا

ائة  2016- 2015كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي  أقل من ا
مفأخذت ة وعدد يع اجتمع أو سكان ليكون عي    . طالبا25 الباحثة 
 

  أساليب جمع البياناتج
يدانية استخدمت الباحثة  ذا الدراسة ا تاجة   للحصول على البيانات ا

 :بضعة الطرق ما يلى
ا حظة  .أ   (Observation)ا

احظة يار  ا باشرة بدون اأات ا ظرية ا  53.ي الطريقة تعمل بال
درسة  غر  ا وقع ا احظة ليحتصل ا دى تستعمل ا توسطة طارق ا ا

 .كانداعان كبونسارى ماديون
                                                           

ى أريكونطا  51 ار يكا جيفتا، : جاكرتا)، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik،  سو ري
 .108، ص(2006

يكاجيفتا، : جاكرتا) Metodologi Penelitian Pendidikanرغونو،  52  .121ص، (2003ي
 .٢١٢ ,ص،(١۹۸۷غاليا إندونيسيا، : جاكارتا)، Metode Penelitian ،زيرمد ن 53
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( (Dokumentasiالوثيقة .  ب

مع البيانات بطريقة مكتوية في والكتب حول  ي أسلوب  الوثيقة 
ا العاقة بأسئلة البحث او بسمى  ظر، والدليل، أو اجكم وغ ال  ال

ية الثيقت   54.تق
 (Penelitian Exsperiment)اأسلوب التجريي .  ج

واد ميع يتم التجريبية، الدراسة ذ   ، إ ا  وما قسم
 ال اجموعة ي التجريبية اجموعة. كم والتجربة التجريبية اجموعة

ة للعاجات ضع راقبة موعة أن ح  ،(للتاعب خاضعة )معي  ا
 55.للعاج ضع م ال اجموعة ي

 
  طريقة تحليل البياناتد

عّدل  ين (Mean) حسب ا تغ ب شا ، (Variabel Two) من ا وقال 
تائج عن حدوى  يف ال درس ليعرف التوف  إعطاء وتص وجب على ا

ب شا  كتابة  يفها نتائج الطاب قد حّدد  يف، واّما الطريقة لتص التص
 56:كمايلى

 

 

 

 
                                                           

رغونو 54  ، Metodologi Penelitian Pendidikan (يكا جيفتا: جاكرتا  .160 ،ص (2003 ،ي
55   ،  .78 ص ،Metodologi Peenelitian Bahasa Arabمد ع
56

  ، ب شا  Psikologi Belajar، (جاكرتا :PT Raja Grafindo Persada ،2003)،221 .
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 3.1الجدول 
 المقارنة نتائج اأرقام،  الحروف، والتصنيف

 التصنيف رموز نتائج اأرقام والحروف
 الحروف اأرقام

 جيد جدا أ 80-100
 جيد ب 70-79
 متوسط ج 60-69
 ناقص د 50-59
 مردود ه 0-49

 
ليل الكمية  ذا البحث طريقة  . (Kuantitative)واستعملت الباحثة  

 Regresi Linier)فتحليل البيانات أخذت الباحثة طريقة التحليل اإرتداد  

Sederhana).57 اولة ب القابل للتغ برمز ما و أحد من الطريقة لطلبت ا  
 :يأتى

 (Hipotesis)فروض البحث  الطريقة اأو قّرر      .1

  =  1 = وسائل األعاب اللغوية على مهارة   استخدامأثرا يوجد ) 0�
 (الكتابة باللغة العربية

 ≠  1 = وسائل األعاب اللغوية على مهارة  استخدامأثر يوجد  )0 �
 (الكتابة باللغة العربية

 
 

                                                           
كومية فونوروغو، : فونوروغو) ،Statistika Parametrik  أنديتا ديّسي ووانساري،57 امعة اإسامية ا ا

 . 19 ,ص، (2009
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 (Regresi Linier Sederhana)       الطريقة الثانية حساب بالرمز  .2

 1 =     −        2−   2 
o  =   - 1     

 

ساواة       الطريقة الثالثة يطلب  .3 +                                        =   :اإرتدادلتحصل ا  1  

غزى  .4  (Uji Signifikansi)      الطريقة الرابعة اإختبار ا
 

) = SSR .أ   +  1   ) −  
   2

  
SSE =  2 .ب −    +  1      
SST =  2 .ج −  

   2

  
 

 

دول  .5 امسة جعل ا  (Anova) الطريقة ا
 

Mean Squre (Ms) Sum Of Squre 

(Ss) 

Degree Of 

Freedom (df) 

Sumber 

Variasi 

MS regresi (MSR) 

=   

 

SS regresi 

(SSR) 
1 Regresi 

MS Error (MSE) 

=   

 

SS Error (SSE) 

 
− 2 Error 

 SS Total (SST) 

 
−  اجموع 1
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، م حساب القيمة MSE  و MSRوبعد أن يتعرف القيمة 
��  :برمز كما يلى � و �
�� � = MSR

MSE
 

   �( =Fa( )n( )n-1 ) 

 

اصل         الطريقة السادسة  .6 +  =   (Interprestasi Hasil)تفس ا  1   

 

 yتقدير من القيمة  =   :البيانات

 اجتمع Interceptتقدير من  =  
عامل )اجتمع  Slopeتقدير من  = 1 اإرتداد تدل رقم ا

زيل ام  (تغعلى اإرتقاء أو الّت
اسم  عامل العزم ا  :بالرمز ما يأتى (2)حساب القيمة ا

 2 = 
SST

 x 100% 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

  عرض البيانات العامةأ
 كانداعان كبونسارى ماديون" طارق الهدى"تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة  .1

توسطة  درسة ا دى"ا ت "طارق ا ؤسسات تربية   ي ا كانداعان 
دى"اية معهاد  د أ "طارق ا كانداعان كبونسارى ماديون، ال مؤسس اأول ع

رد معهاد متوسط صغ وجود الطاب من  ع طّيب،  اأصل  ى ا كيا
 .العامة كانداعان فقط

دى"بتقدمها معهاد  مد "طارق ا ى  ساعى أ كيا كانداعان هايتها ا
اء على تعاليم دين اسامية  و يب وأنشاء الطاب ب ساعى  جدى مواصلة ا

بية  ستوي ال ساعى اأول  ا د ا درسة ابتدئية اسامية كانداعان ع بيؤسس ا
درسة  تتمة مدرسة الثانوية يع . صورى و بدأرائدة العائدين ا ة م  عدة س

درسة  دى"ا  .كانداعان"طارق ا
درسة  دى"ا د "طارق ا ى 1980كاندعان يقف م ليص ر فيد   والت

ة  درسة . 1984بدأ س ظة ذلك تقدم ا د  دى"م كانداعان كلما "طارق ا
مد ناجيب معهاد . تقدم ى  بية أ كيا د  ال دى"م كاندعان كلما "طارق ا

رد من العامة تقريبا، اان بدأ يبسط إ . مشهور  اأصل الطاب تعلم  معهاد
وك، قديرى، عاوى، ماكتان، بوجونكورو،  تقريبا اارضى ماديون، فونوروجو، عا

صيل علم عام واأديان بدأ من رؤظاة اأطفل، . حاحف م يستطيع تعلم 



46 

 

 

يع وجد  معهاد  ية ايضا  درسة الدي ، الثانوية، العالية و ا درسة ابتدئي طارق "ا
دى  .كانداعان" ا

ى بل  صل دراسة ر رد  ا معهاد، إذا طالب وطالبة ا  كذلك بيوجد
صل دراسة اأديات مثل اظرة وايضا : ايضا  باحث كتاب، قراءة القران، انشطة 

58.انشطة اخر  معهاد ذلك
 

ؤسسة العامة من  درسةذا ا توسطة ا دى" ا كانداعان " طارق ا
 : كما يلي2016.59-2015العام الدراسي  كبونسارى ماديون

درسة  : اسم الدرسة دى"ا  كانداعان"طارق ا
ون دى كانداعان كبونسارى  : ع سجد طارق ا شارع ا

 ماديون
دى كانداعان : أسس مدير  أسس طارقا
اد  C : حلة اا

NNS/NSM : 212.351.904.004 

ة  1984 : تعمل س

 W.M.06.02/1267/B/Ket./1988 : موقف

اصة : حلة اأرض تمى ا  ي
 2000m² : مركز اأرض

 

 

 

 

                                                           
58

ذا البحث D/27-V/2016/02 انظر إ نسخة الوثيقة برمز     ملحق 
ذا البحث D/27-V/2016/02 انظر إ نسخة الوثيقة برمز 59   ملحق 
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 كانداعان"طارق الهدى"وقع المناطق الجغرابية المدرسة  .2

درسة  دى"ا واحى RT 33/Rw 12كانداعان وقع  قرية كدندنع"طارق ا  ال
افظات جاوى الشرقية قاطعات ماديون ا درسة وجود مواقع . كبونسارى ا ذا ا

دود اأراضى كما يلى اتيجى جدا وسهل مدى السيارات عام   :60اس
واحى كبونسارى (أ ة بقرية باحم ال تا  حدفار الشرقية ا

واحى كبونسارى (ب ة بقرية بالرجو ال تا وبية ا  حدفار ا
هار بعاوان سولو (ج ة ب تا  حدفار ما ا
هار بعاوان سولو (د ة ب تا  حدفار الغربية ا
 

 رؤبة المدرسة  .3

ALIM, AMAL DAN TANGGUNG JAWAB 
درسة  ؤشرات بشكل ملحوظ على طالب وطالبة ا طارق "الرؤى ذلك ا

دى  :كانداعان"ا
 .زيادة  مكاسب امتحان (أ

 .تفوق  انشط دي (ب
 .تفوق نظام (ج
هجية (د  .تفوق انشط الام
رمة (ه  .ح  تشكيل الطاب أخاق ا
ددى يستطيع تلقى  العامة (و درسة طارق ا  متخرج ا

 

 

 

 

 المدرسة رسالة .4

                                                           

60
ذا البحث D/27-V/2016/03 انظر إ نسخة الوثيقة برمز     ملحق 
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ام ومؤدب  ( أ يوج لتشكيل جيل توقي، مستقلة، يكون موقف من لتعاون ااح
ية  .للوالدين واأسرة والوط

ر ( ب  .يوج نوعية ا

فاظ دائما عاى  ( ج ر، خاقة والتفا وا واتف الذكية، ما تشكيل جيل من ا
ية دارس الدي  .عة ا

قيقها  ( د ثقف  خلق حالة يفضي إ  خلق ائتاف والتوازن العواطف وا
ية بية الوط داف ال  61.أ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ذا البحثD/27-V/2016/04 انظر إ نسخة الوثيقة برمز  61    ملحق 
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كانداعان كبونسارى " طارق الهدى"المتوسطة  المدرسةتركيب المنظمة  .5
62.ماديون

 

 4.1الجدول 

 تركيب المنظمات المدرسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
ذا البحثD/27-V/201605/ انظر إ نسخة الوثيقة برمز 62    ملحق 

درسة  دى"ا طارق ا  

درسة  رئيس ا

 M.pd.Iمد ناجيب

 
ةال  

 S.pd.Iرياضى

درسة  الوكيل ا

مد 
 نصرالدين

دوق  ام الص

 اريس ديانا

 إدارة

دريك  

 طالب

 سفيان

كتبات  ا

يّة  س خ

هاج التدريس  م

 على مرو

 
 نظار سبعة

 اريس ديانا

انية  نظار 

 فو مايو اماواتى

شورة  توجية ا

طا  مكروش راضي

 الدعاية

 فو مايو اماواتى

 

 نظار تسعة

 كات

 
علم مادة  ا

 دراسية

 

علم مادة  ا
 دراسية

 

علم مادة  ا
 دراسية
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63تاميذ البيانات .6
 

 4.2الجدول 

  جملة الفصل جملة الطاب رقم
 جملة طالبات طالب

 30 12 18 1 الفصل ااول. 1
 25 15 10 1 الفصل الثا. 2
 25 17 8 1 الفصل الثالث. 3
 

  البياناتالّلوازم الّتمهيديّة الوسائل .7

 4.3الجدول 

درسة  باالّلوازم الّتمهيديّةالوسائل  توسطة ا دى"ا كانداعان كبونسارى " طارق ا
 64ماديون

 حاات استعال بضائع جملة أجناس غرفة رقم
   Pakai Tidak B RR RB 

 - - - - 7 7 عمارة .1
 - - 4 - 4 4 غرفة الفصل . 2
كتابة . 3  - 1 - - 1 1 ا
 - TU 1 1 - - 1غرفة  .4
 - - 1 - 1 1 غرفة رئيس .5

                                                           

ذا البحثD/27-V/2016/06 انظر إ نسخة الوثيقة برمز  63    ملحق 

ذا البحثD/28-V/2016/07 انظر إ نسخة الوثيقة برمز  64    ملحق 
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 - - 1 - 1 1 غرفة مدرس .6
سجد .7  - - 1 - 1 1 ا
 - - 2 - 2 2 ام مدرس .8
 - 2 - - 2 2 ام الطاب .9

 OSIS 1 1 - - - 1غرفة  .10
 1 - - - 1 1 معمل كومبيوتر .11

 

 التعليم و المعلم البيانات  .8

 4.4الجدول 

 65كانداعان"طارق الهدى"بيانات المدرسة المتوسطة 
 اأعمال يعلم مصافحة تعليم الموظف رقم
مد ناجيب .1 ى  درسة M.pd.I S2كيا  7،8،9اخاق  رئيس ا
الوكيل  M.pd.I S2مد نصرالدين .2

درسة  ا
كومبيوتر 
7،8،9 

يّة .3 رئيس  S1  س خ
كتبات  ا

ديث   7،8ا

طا .4 الرياضيات  - S.pd S1مكروش راضي
7،8،9 

دوق SE S1اريس ديانا .5 علم اإجتماع  ام ص
7،8،9 

                                                           

ذا البحثD/28-V/2016/08 انظر إ نسخة الوثيقة برمز  65    ملحق 



52 

 

 

رياضة، اللغة  - S.pd S1معروف .6
ليزية  7،8اإ

اللغة  - S.pd S1كات .7
 اإندونيسية

التاريخ  الدعاية S.pd.I S1فو مايو اماواتى .8
اإسامي،الفن 

 الثقافة
 7،8اللغة جاوية - S.pd.I S1امّي .9

دى شافوترا .10 اللغة  طالب S.pd.I S1سفيان 
 7،8اإندونيسية

 علم العلم - S.pdI S1بايو اجى سياوان .11
هاج  M.pd.I S2على مرو .12 م

 التدريس
ديث،الف  ا

7،8 
 اللغة العربية - S.pd.I S1اغوس نواوى .13
ة .14 اللغة  أدارة S.pd.I S1دريك مفتاح الر

 PKNالعربية

  البوب SMA قدرى .15
 

 

 

  عرض البيانات الخاصة.ب
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استخدام وسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة البيانات عن غير  .1
" طارق الهدى"باللغة العربية لطاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 

 .2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون السنة الدراسية

األعاب اللغوية على مهارة  استخدام الوسائلعرفة أثر ب غ 
توسطة" نشاءإا"الكتابة  درسة ا  باللغة العربية لطاب الصف الثامن با

دى" ، عرضت الباحثة من نتائج غ كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا
 (Eksperimen )استخدام الوسائل األعاب اللغوية باأسلوب التجريي

باللغة   مهارة الكتابة  اليوميةو التقمهارة الكتابة باللغة العربية منونتائج 
عّلم،العربية   . طالبا25 وأخذت الباحثة من ا

ذا البحث غ  استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة  
توسطة درسة ا طارق " الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن با

دى   غ اأسلوب التجريي، ونتائج من كانداعان كبونسارى ماديون " ا
  استخدام الوسائل األعاب اللغويةو استخدام الوسائل األعاب اللغوية 

دول اأي ذا ا  :كما يذكر  

 4.5الجدول 
درسة  غ اأسلوب التجريينتائج  استخدام الوسائل األعاب اللغوية للصف الثامن  ا

توسطة دى" ا  كانداعان كبونسارى ماديون" طارق ا
 النتائج اإسم النمرة

1 .AJ 50 

2 .AK 60 

3 .AS 60 

4 .AS 60 
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5 .AM 40 

6 .D 60 

7 .DK 60 

8 .DR 40 

9 .DA 40 

10 .ES 50 

11 .GS 60 

12 .HP 60 

13 .I 60 

14 .IN 50 

15 .JS 50 

16 .K 60 

17 .NN 70 

18 .NF 50 

19 .NA 70 

20 .NK 60 

21 .PN 60 

22 .S 40 

23 .SL 60 

24 .TP 50 

25 .ZF 50 

داول السابق أن الرقم  راد من ا و عداد الطاب25-1ا  . 
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استخدام الوسائل أما البيانات تكرار عن نتائج اأسلوب التجريي على غ 
توسطة درسة ا دى" األعاب اللغوية للصف الثامن  ا كانداعان " طارق ا

 :كما يلى 2016-2015كبونسارى ماديون العام الدراسي 

 

 4.6الجدول 
 استخدام الوسائل األعاب اللغويةعن نتائج اأسلوب التجريي على غ تكرار 

 تكرار النتيجة الرقم
1. 70 2 

2. 60 12 

3. 50 7 

4. 40 4 

 25 اجموع
 

للصف الثامن في  مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربيةالبيانات عن  .2
كانداعان كبونسارى ماديون العام " طارق الهدى" المدرسة المتوسطة

 .2016-2015الدراسي 

  مهارة الكتابة   اليوميةوالتقنتائج  من البياناتعرضت الباحثة 
توسطة تعليم اللغة العربية درسة ا دى" للصف الثامن  ا " طارق ا

  مهارة الكتابة  اليوميةوالتقنتائج من  ،كانداعان كبونسارى ماديون 
عّلم،باللغة العربية   . طالبا25 وأخذت الباحثة من ا

ذا البحث  مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن   
توسطة درسة ا دى" ا ، ونتائج من كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا
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عّلمباللغة العربية  مهارة الكتابة  اليوميةوالتق ذا  من ا  كما يذكر  
دول اأي  :ا

 

 4.7الجدول 
درسة  اليوميةوالتقنتائج    مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن  ا

توسطة دى" ا  كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا
 النتائج اإسم النمرة

1 .AJ 70 

2 .AK 85 

3 .AS 87 

4 .AS 86 

5 .AM 68 

6 .D 85 

7 .DK 80 

8 .DR 75 

9 .DA 80 

10 .ES 85 

11 .GS 86 

12 .HP 86 

13 .I 80 

14 .IN 87 

15 .JS 85 

16 .K 75 
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17 .NN 70 

18 .NF 68 

19 .NA 86 

20 .NK 86 

21 .PN 75 

22 .S 70 

23 .SL 85 

24 .TM 70 

25 .ZF 80 

 

داول السابق أن الرقم  راد من ا و عداد الطاب25-1ا  . 

مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن  أما البيانات تكرار عن 
توسطة درسة ا دى" ا كانداعان كبونسارى ماديون  العام الدراسي " طارق ا

 :كما يلى 2015-2016

 
 4.8الجدول 

  باللغة العربية تعليم مهارة الكتابة مهارة الكتابة   اليوميةو التقنتائجتكرار عن 
 تكرار النتيجة الرقم

1. 87 2 

2. 86 5 

3. 85 5 

4. 80 4 

5. 75 3 
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6. 70 4 

7. 68 2 

 25 اجموع
 

  تحليل البيانات.ج

استخدام الوسائل اأسلوب التجريبي على غير تحليل البيانات  .1
طارق "األعاب اللغوية لطاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 

 ( (Variabel X)متغير مستقل )كانداعان كبونسارى ماديون " الهدى

موع نتيجة  دول اأسلوب التجريي من   فخطوة بعد 4.7 ا
ّدل  تغ (Mean)سب ا ب شا وجب على  .X من ا وقال 

يف،  تائج عن حدود التص يف ال دّرس ليعرف التوف  إعطاء وتص ا
ّب شا  كتاب كما  يفها نتائج الطّاب قد حّدد  واّما الطريقة لتص

 :66يلى

 

 

 

 

 

 4.9الجدول 
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا

                                                           

 .221، (PT Raja Grafindo Persada ،2003 :جاكرتا) ،Psikologi Belajar ،ب شا66 
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  والحروفاأرقامرموز نتائج 
 التصنيف

 الحرف اأرقام
 جيد جدا أ 100 – 80

 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

 

 4.10الجدول 

روف عن اأسلوب التجريي على غ  يف قياس ا  استخدام تص

 الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية

دى توسطة طارق ا درسة ا   لطاب الصف الثامن با

  كانداعان كبونسارى ماديون 
 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AJ 50 ناقص د 

2 .AK 60 متوسط ج 

3 .AS 60 متوسط ج 

4 .AS 60 متوسط ج 

5 .AM 40 مردود ه 

6 .D 60 متوسط ج 

7 .DK 60 متوسط ج 
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8 .DR 40 مردود ه 

9 .DA 40 مردود ه 

10 .ES 50 ناقص د 

11 .GS 60 متوسط ج 

12 .HP 60 متوسط ج 

13 .I 60 متوسط ج 

14 .IN 50 ناقص د 

15 .JS 50 ناقص د 

16 .K 60 متوسط ج 

17 .NN 70 جيد ب 

18 .NF 50 ناقص د 

19 .NA 70 جيد ب 

20 .NK 60 متوسط ج 

21 .PN 60 متوسط ج 

22 .S 40 مردود ه 

23 .SL 60 متوسط ج 

24 .TM 50 ناقص د 

25 .ZF 50 ناقص د 

 1370 المجموع
 

عّدل  عرفية(Mean)سب ا احية ا ستقل من ال تغ ا   من ا
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=  
 

  

 =
1370

25
 

= 54.8 

عّدل  عيار ا اأسلوب   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  الوسائلاستخدام التجريي على غ 

توسطة  درسة ا دى"باللغة العربية لطاب الصف الثامن با " طارق ا
تيجة كانداعان كبونسارى ماديون  و جيد بال عرفية  احية ا  54.8من ال

. 
مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن تحليل البيانات عن  .2

كانداعان كبونسارى ماديون " طارق الهدى"بالمدرسة المتوسطة 
  ((Variabel Y)متغير تابع )

موع نتيجة    باللغة العربيةمهارة الكتابة  عن  اليوميةوالتقمن 
داول  عّدل 4.9ا سب ا تغ (Mean) فخطوة بعد  وقال . Y من ا

تائج  يف ال دّرس ليعرف التوف  إعطاء وتص ب شا وجب على ا
يفها نتائج الطّاب قد حّدد  يف، واّما الطريقة لتص عن حدود التص

 :67ّب شا  كتاب كما يلى

 

 4.11الجدول 
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا

                                                           
ب شا67  ، Psikologi Belajar، (جاكرتا: PT Raja Grafindo Persada ،2003) ،221. 
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  والحروفاأرقامرموز نتائج 
 التصنيف

 الحرف اأرقام
 جيد جدا أ 100 – 80

 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

 

 4.12الجدول 

روف عن  يف قياس ا  على مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب  اليوميةوالتقنتائج تص
توسطة  درسة ا دى"الصف الثامن با  كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا

 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AJ 70 جيد  ب 

2 .AK 85 جيد جدا أ 

3 .AS 87 جيد جدا أ 

4 .AS 86 جيد جدا أ 

5 .AM 68 متوسط ج 

6 .D 85 جيد جدا أ 

7 .DK 80 جيد جدا أ 

8 .DR 75 جيد  ب 

9 .DA 80 جيد جدا أ 
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عّدل  تغ تابع(Mean)سب ا عرفية  من ا احية ا  من ال

10 .ES 85 جيد جدا أ 

11 .GS 86 جيد جدا أ 

12 .HP 86 جيد جدا أ 

13 .I 80 جيد جدا أ 

14 .IN 87 جيد جدا أ 

15 .JS 85 جيد جدا أ 

16 .K 75 جيد  ب 

17 .NN 70 جيد ب 

18 .NF 68 متوسط ج 

19 .NA 86 جيد جدا أ 

20 .NK 86 جيد جدا أ 

21 .PN 75 جيد  ب 

22 .S 70 جيد  ب 

23 .SL 85 جيد جدا أ 

24 .TP 70 جيد  ب 

25 .ZF 80 جيد جدا أ 

 1990 المجموع
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=  
 

  

=  
1990

25
 

= 79.6 

عّدل  عيار ا  والتقنتائج   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
درسة اليومية  مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن با

توسطة  دى"ا عرفية كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا احية ا من ال
تيجة   .79.6و جيد بال

األعاب اللغوية على مهارة  اثر غير استخدام الوسائلتحليل البيانات  .3
الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 

-2015كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي " طارق الهدى"
2016. 

األعاب اللغوية على  اثر غ استخدام الوسائللتحليل البيانات عن 
توسطة  درسة ا مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن با

دى" -2015كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي " طارق ا
 .(Regresi Linier Sederhana)  واستخدمت الباحثة برمز.2016

ذا البحث،  ل وجد اثر غ  الباحثة ان تبحث أردت 
استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية 

توسطة  درسة ا دى"لطاب الصف الثامن با كانداعان " طارق ا
تغ   .2016-2015كبونسارى ماديون العام الدراسي  ذا  (x)ا  
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و  تغ الوسائل األعاب اللغوية البحث  و  (Y)وا ذا البحث  مهارة  
 .الكتابة

سب و  أخوذ م  هز البيانات ا ي  ذكرة  ليل اأثر ا وطريقة 
 :قيمة تعب الباحثة الفرض اإختياري والفرض الاغي، كما يلى

 (Hipotesis)فروض البحث الطريقة اأو قّرر  .7

  =  1 = اثر استخدام الوسائل األعاب ا يوجد ) 0�
≠ .(لطاباللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية   1 = اثر استخدام الوسائل األعاب يوجد  )0 �
 .(لطاباللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية 

اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على   حسابالطريقة الثانية .8
دول العمل كما يلىمهارة الكتابة باللغة العربية   :ا

 4.13 الجدول
اثر غ استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة  حساب

توسطة  درسة ا دى"العربية لطاب الصف الثامن با كانداعان " طارق ا
 .2016-2015كبونسارى ماديون العام الدراسي 

   X Y XY الرقم

1 .50 70 3500 2500 4900 

2. 60 85 5100 3600 7225 

3. 60 87 5220 3600 7569 

4. 60 86 5160 3600 7396 

5. 40 68 2720 1600 4624 

6. 60 85 5100 3600 7225 
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7. 60 80 4800 3600 6400 

8. 40 75 3000 1600 5625 

9. 40 80 3200 1600 6400 

10. 50 85 4250 2500 7225 

11. 60 86 5160 3600 7396 

12. 60 86 5160 3600 7396 

13. 60 80 4800 3600 6400 

14. 50 87 4350 2500 7569 

15. 50 85 4250 2500 7225 

16. 60 75 4500 3600 5625 

17. 70 70 4900 4900 4900 

18. 50 68 3400 2500 4624 

19. 70 86 6020 4900 7396 

20. 60 86 5160 3600 7396 

21. 60 75 4500 3600 5625 

22. 40 70 2800 1600 4900 

23. 60 85 5100 3600 7225 

24. 50 70 3500 2500 4900 

25. 50 80 4000 2500 6400 

 1370 1990 109650 76900 159566 

 

 =  � :  و  �الطريقة اأو تطلب  .1
 

=  
1370

25
= 54.8 
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  = 
 

=  
1990

25
= 79.6 

سب  .2 � :�الطريقة الثانية   = 
   −        −    

= 
109650  −  25  54.8  79.6 

76900  −  25   54.8 2
 

  = 109650  − 109052

76900 −  75076
  

 = 
598

1824
   

 = 0.3278  

سب  .3 � :�الطريقة الثالثة   =   - �     = 79.6 –   0.3278   54.8  

  = 79.6 − 17.96344 

  = 61.63656 

ساواة   الطريقة الثالثة يطلب  � =   :اإرتدادلتحصل ا + �   = 61.6366 + 0.3278x 

غزى  .4  (Uji Signifikansi)الطريقة الرابعة اإختبار ا

 SSRسب القيمة  . أ

SSR = (�   + �   ) −  
   

 

 =   61.6366  1990 +  0.3278 (109650) −
(1990)2

25
  

= 122656.834 + 35943.27 −  
3960100

25
 

= 158600.104 − 158404 
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= 196.104 

 SSEسب القيمة  . ب

SSE =  −   �  + �     

=  
159566 −    61.6366  1990 +  (0.3278)(109650)  

= 159566 −   158600.104  

= 965.896 

 SSTسب القيمة . ج

SST =  −  
   

 = 159566 −  
 1990 2

25
 

   = 159566 −  158404 

   = 1162 

 MSRسب القيمة . د

MSR = ��  = 
196.104

1
 

  = 196.104 

 MSEسب القيمة . ه

MSE = 
���  = 

�−  = 
965.896 25−2  

  = 
965.896

23
 

  = 41.99547826 

  = 41.9955 

امسة  .5 دول الطريقة ا ، كما يلي(Anova)عل ا اصل حساب الذي تؤاخذ  : با

 4.14الجدول 
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Mean Squre 

(Ms) 

Sum Of Squre (Ss) Degree Of 

Freedom 

(df) 

Sumber 

Variasi 

MS regresi 

(MSR) 

= 196.104 

SS regresi (SSR) 

 

= 196.104 

1 Regresi 

MS Error (MSE) 

= 41.9955 

SS Error (SSE) 

= 965.896 
− 2 Error 

 SS Total (SST) 

= 1162 
− 1  

 

F hitung = 
�� � = 

196.104

41.9955
 = 4.669643176 

F tabel = F (a) (n) (n-1)  = F (0.05) (1) (24) = 4.26 

تيجة اأحصائية  اء على ال =     FHitung  >   FTabelب

ذا البحث يع 4.26 4.669643176< قدم     اللوحة، فالفرض ا
باط  يوجد . دودمر( Ho ) ومقبول  (Ha)الفرض اإختياري  اثر غ واإست

استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب 
توسطة  درسة ا دى"الصف الثامن با كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا

 .2016-2015العام الدراسي 

 

 
اصل الطريقة السادسة  .6  (Interprestasi Hasil)تفس ا

 : برمز كما يلي2سب 
 2 = 

SST
 =  196.104

1162
 

 = 0.168764199 
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 = 0.168764199x  100% 

 = 16.87641997 % 

غزىN = 25  F tabel( pengujian hipotesis)ربة الفرضية   ، درجة ا
 F hitung  4.669643176 .Fhitung > Ftabel، و 4.26 تؤاخذ % 5

باط  يوجد . دودمر( Ho )و مقبول (Ha)فالفرض الاغى  اثر غ واإست
استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  باللغة العربية لطاب 

توسطة  درسة ا دى"الصف الثامن با  .كانداعان كبونسارى ماديون" طارق ا
اسم  عامل العزم ا تيجة اأحصائية ا اء على ال  koefisien)ب

determinasi) تغ أو %  16.87641997 = 2 يؤاخذ ا ا  مع
 %  16.87641997مؤثّر الوسائل األعاب اللغوية الّتواّد عامل التقو 
 % 83.12358003 و  لطاب تعليم اللغة العربية على مهارة الكتابة

أما العامل ااخر الذي يؤثر . بقيت تؤثر لعامل ااخر الذي ا يدخل  الطّراز
 . علي من ب ذلك مهارة القرأة، مهارة الكام، و مهارة اإستماع

 

 

 

 

 التفسير.  .د
 (Ha)الفرض اإختياري  .1

اثر غ استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة وجد 
توسطة  درسة ا دى"العربية لطاب الصف الثامن با كانداعان " طارق ا

 .2016-2015كبونسارى ماديون العام الدراسي 
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 (Ho)الفرض الاغي  .2

اثر غ استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة باللغة ما وجد 
توسطة  درسة ا دى"العربية لطاب الصف الثامن با كانداعان " طارق ا

 .2016-2015كبونسارى ماديون العام الدراسي 
Ftabel  == (n-1) (n) (a) F  F  =(0.05)( 1( )24= )4.26 م 

دول توزيع  وF (Distribusi F)يستشر   : و
مردود أو الفرض  (Ho)فالفرض الاغى  Fhitung > Ftabel   إذا -

 .مقبول (Ha)اإختيارى 

مقبول أو الفرض  (Ha)فالفرض الاغى  Fhitung < Ftabel   إذا -
 .مردود (Ho)اإختيارى 

 FHitung = 4.669643176>   FTabel4.26 درجة ذات مع 
مقبول أو الفرض اإختيارى  (Ha)فالفرض الاغى  Fhitung > Ftabelفلذلك 

(Ho) باط . مردود اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على ما وجد " واإست
توسطة  درسة ا دى"مهارة الكتابة باللغة العربية لطاب الصف الثامن با " طارق ا

  ".2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي 
األعاب اللغوية للصف الثامن بالمدرسة  استخدام الوسائلالبيانات عن   .1ه

كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي " طارق الهدى"المتوسطة 
2015-2016.  

 4.15الجدول 
األعاب اللغوية للصف الثامن  استخدام الوسائل اأسلوب التجريينتائج 

توسطة  درسة ا دى"با  كانداعان كبونسارى ماديون" طارق ا
 النتائج اإسم النمرة
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1 .AJ 50 

2 .AK 80 

3 .AS 90 

4 .AS 80 

5 .AM 50 

6 .D 80 

7 .DK 90 

8 .DR 50 

9 .DA 70 

10 .ES 90 

11 .GS 90 

12 .HP 90 

13 .I 80 

14 .IN 90 

15 .JS 90 

16 .K 80 

17 .NN 80 

18 .NF 70 

19 .NA 90 

20 .NK 90 

21 .PN 80 

22 .S 50 

23 .SL 90 
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24 .TP 50 

25 .ZF 80 

 
داول السابق أن الرقم  راد من ا و عداد الطاب25-1ا  . 

استخدام الوسائل أما البيانات تكرار عن نتائج اأسلوب التجريي على 
توسطة  درسة ا دى"األعاب اللغوية للصف الثامن با كانداعان " طارق ا

 :كما يلى 2016-2015كبونسارى ماديون العام الدراسي 

 4.16الجدول 
 استخدام الوسائل األعاب اللغويةعن نتائج اأسلوب التجريي على تكرار 

 تكرار النتيجة الرقم
1. 90 10 

2. 80 8 

3. 70 2 

4. 50 5 

 25 اجموع
الثامن بالمدرسة  مهارة الكتابة  فى تعليم اللغة العربية للصفالبيانات عن .  2

كانداعان كبونسارى ماديون  العام الدراسي " طارق الهدى"المتوسطة 
2015-2016. 

  مهارة الكتابة    اليوميةوالتقنتائج  من البياناتعرضت الباحثة 
توسطة  تعليم اللغة العربية للصف درسة ا دى"الثامن با كانداعان " طارق ا
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من باللغة العربية   مهارة الكتابة  اليوميةوالتقنتائج من  ،كبونسارى ماديون  
عّلم،  . طالبا25 وأخذت الباحثة ا

ذا البحث  مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن  
توسطة  درسة ا دى"با ، ونتائج من كانداعان كبونسارى ماديون  " طارق ا

عّلمباللغة العربية  مهارة الكتابة  اليوميةوالتق دول  من ا ذا ا  كما يذكر  
 :اأي

 

 4.17الجدول 
درسة  اليوميةوالتقنتائج    مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن با

توسطة  دى"ا  كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا
 النتائج اإسم النمرة

1 .AJ 70 

2 .AK 85 

3 .AS 87 

4 .AS 86 

5 .AM 68 

6 .D 85 

7 .DK 80 

8 .DR 75 

9 .DA 80 

10 .ES 85 

11 .GS 86 
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12 .HP 86 

13 .I 80 

14 .IN 87 

15 .JS 85 

16 .K 75 

17 .NN 70 

18 .NF 68 

19 .NA 86 

20 .NK 86 

21 .PN 75 

22 .S 70 

23 .SL 85 

24 .TP 70 

25 .ZF 80 

 

 

 

داول السابق أن الرقم  راد من ا و عداد الطاب25-1ا  . 
مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن أما البيانات تكرار عن 

توسطة  درسة ا دى"با كانداعان كبونسارى ماديون  العام الدراسي " طارق ا
 :كما يلى 2015-2016

 4.18الجدول 
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  باللغة العربية تعليم مهارة الكتابة مهارة الكتابة   اليوميةو التقنتائجتكرار عن 
 تكرار النتيجة الرقم

1. 87 2 

2. 86 5 

3. 85 5 

4. 80 4 

5. 75 3 

6. 70 4 

7. 68 2 

 25 اجموع
 

  تحليل البياناتو
األعاب اللغوية  استخدام الوسائلاأسلوب التجريبي على تحليل البيانات  .1

كانداعان " طارق الهدى"لطاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 ( (Variabel X)متغير مستقل )كبونسارى ماديون 

موع نتيجة  دول اأسلوب التجريي من  سب 4.7 ا  فخطوة بعد 
ّدل  تغ (Mean)ا دّرس ليعرف  .X من ا ب شا وجب على ا وقال 

يفها  يف، واّما الطريقة لتص تائج عن حدود التص يف ال التوف  إعطاء وتص
ّب شا  كتاب كما يلى  :68نتائج الطّاب قد حّدد 

 
                                                           

ب شا68  ، Psikologi Belajar، (جاكرتا: PT Raja Grafindo Persada ،2003) ،221. 
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 4.19الجدول 
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا

  والحروفاأرقامرموز نتائج 
 التصنيف

 الحرف اأرقام
 جيد جدا أ 100 – 80

 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 4.20الجدول 
روف عن اأسلوب التجريي على  يف قياس ا  استخدام الوسائل األعابتص
توسطة  درسة ا دى" اللغوية للصف الثامن با  " طارق ا
 كانداعان كبونسارى ماديون

 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AJ 50 ناقص د 
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2 .AK 80 جيد جدا أ 

3 .AS 90 جيد جدا أ 

4 .AS 80 جيد جدا أ 

5 .AM 50 ناقص د 

6 .D 80 جيد جدا أ 

7 .DK 90 جيد جدا أ 

8 .DR 50 ناقص د 

9 .DA 70 جيد  ب 

10 .ES 90 جداجيد أ  

11 .GS 90 جيد جدا أ 

12 .HP 90 جيد جدا أ 

13 .I 80 جيد جدا أ 

14 .IN 90 جداجيد أ  

15 .JS 90 جداجيد أ  

16 .K 80 جداجيد أ  

17 .NN 80 جيد جدا أ 

18 .NF 70 جيد ب 

19 .NA 90 جيد جدا أ 

20 .NK 90 جيد جدا أ 

21 .PN 80 جداجيد أ  

22 .S 50 ناقص د 
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23 .SL 90 جيد جدا أ 

24 .TP 50 ناقص د 

25 .ZF 80 جداجيد أ  

 1930 المجموع
 

عّدل  عرفية(Mean)سب ا احية ا ستقل من ال تغ ا   من ا
=  

 
  

 =
1930

25
 

= 77.2 

عّدل  عيار ا اأسلوب التجريي   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
توسطة على  درسة ا طارق "استخدام الوسائل األعاب اللغوية للصف الثامن با
دى تيجة كانداعان كبونسارى ماديون " ا و جيد بال عرفية  احية ا من ال

77.2.  

مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية الصف الثامن  البيانات عن تحليل .2
متغير )كانداعان كبونسارى ماديون " طارق الهدى"بالمدرسة المتوسطة 

  ((Variabel Y)تابع 

موع نتيجة  داول باللغة العربية مهارة الكتابة عن  اليوميةوالتقمن    ا
عّدل 4.9 سب ا تغ (Mean) فخطوة بعد  ب شا وجب . Y من ا وقال 

يف،  تائج عن حدود التص يف ال دّرس ليعرف التوف  إعطاء وتص على ا
ّب شا  كتاب كما يلى يفها نتائج الطّاب قد حّدد  : 69واّما الطريقة لتص

                                                           
ب شا69  ، Psikologi Belajar، (جاكرتا: PT Raja Grafindo Persada ،2003) ،221. 
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 4.21الجدول 
قارنة نتائج  يف،اأرقاما روف، والتص   ا
  والحروفاأرقامرموز نتائج 

 التصنيف
 الحرف اأرقام

 جيد جدا أ 100 – 80
 جيد ب 79 – 70
 متوسط ج 69 – 60
 ناقص د 59 – 50
 مردود ه 49 – 0

 

 

 

 

 

 4.22الجدول 
روف عن  يف قياس ا   على مهارة الكتابة اليوميةوالتقنتائج تص

توسطة درسة ا   تعليم اللغة العربية للصف الثامن با
دى "  كانداعان كبونسارى ماديون " طارق ا

 التصنيف نوع قياس الحرف النتائج اإسم النمرة

1 .AJ 70 جيد  ب 

2 .AK 85 جيد جدا أ 

3 .AS 87 جيد جدا أ 

4 .AS 86 جيد جدا أ 
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5 .AM 68 متوسط ج 

6 .D 85 جيد جدا أ 

7 .DK 80 جيد جدا أ 

8 .DR 75 جيد  ب 

9 .DA 80 جيد جدا أ 

10 .ES 85 جيد جدا أ 

11 .GS 86 جيد جدا أ 

12 .HP 86 جيد جدا أ 

13 .I 80 جيد جدا أ 

14 .IN 87 جيد جدا أ 

15 .JS 85 جيد جدا أ 

16 .K 75 جيد  ب 

17 .NN 70 جيد ب 

18 .NF 68 متوسط ج 

19 .NA 86 جيد جدا أ 

20 .NK 86 جيد جدا أ 

21 .PN 75 جيد  ب 

22 .S 70 جيد  ب 

23 .SL 85 جيد جدا أ 

24 .TP 70 جيد  ب 

25 .ZF 80 جيد جدا أ 
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عّدل  تغ تابع(Mean)سب ا عرفية  من ا احية ا  من ال
=  

 
  

=  
1990

25
 

= 79.6 

عّدل  عيار ا  والتقنتائج   (Mean)وهذ البيانات إستطع قيمة ا
توسطة اليومية درسة ا  مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن با

دى" و جيد كانداعان كبونسارى ماديون  " طارق ا عرفية  احية ا من ال
تيجة   .79.6بال
 

األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  اثر استخدام الوسائلتحليل البيانات  .3
" طارق الهدى"باللغة العربية لطاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 

 .2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي 

األعاب اللغوية للصف  اثر استخدام الوسائللتحليل البيانات عن 
توسطة الثامن درسة ا دى" با كانداعان كبونسارى ماديون العام " طارق ا

 Regresi Linier)  واستخدمت الباحثة برمز.2016-2015الدراسي 

Sederhana). 

ذا البحث،  ل وجد اثر استخدام  الباحثة ان تبحث أردت 
توسطة  درسة ا دى"الوسائل األعاب اللغوية للصف الثامن با " طارق ا

تغ   .2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي    (x)ا

 1990 المجموع
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و  تغ  الوسائل األعاب اللغويةذا البحث  و  (Y)وا ذا البحث  مهارة  
 .الكتابة

سب و قيمة وطريقة أخوذ م  هز البيانات ا ي  ذكرة  ليل اأثر ا  
 :تعب الباحثة الفرض اإختياري والفرض الاغي، كما يلى

 (Hipotesis)فروض البحث الطريقة اأو قّرر  . أ

  =  1 = اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية ا يوجد ) 0�
≠ .( لطابعلى مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية  1 = اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية  يوجد )0 �
 .( لطابعلى مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية

اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة   حسابالطريقة الثانية . ب
دول العمل كما يلى الكتابة  تعليم اللغة العربية  :ا

 4.23 الجدول
اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  تعليم  حساب

توسطة  درسة ا دى"اللغة العربية للصف الثامن با كانداعان كبونسارى " طارق ا
 .2016-2015ماديون  العام الدراسي 

   X Y XY الرقم

1 .50 70 3500 2500 4900 

2. 80 85 6800 6400 7225 

3. 90 87 7830 8100 7569 

4. 80 86 6880 6400 7396 

5. 50 68 3400 2500 4624 
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6. 80 85 6800 6400 7225 

7. 90 80 7200 8100 6400 

8. 50 75 3750 2500 5625 

9. 70 80 5600 4900 6400 

10. 90 85 7650 8100 7225 

11. 90 86 7740 8100 7396 

12. 90 86 7740 8100 7396 

13. 80 80 6400 6400 6400 

14. 90 87 7830 8100 7569 

15. 90 85 7650 8100 7225 

16. 80 75 6000 6400 5625 

17. 80 70 5600 6400 4900 

18. 70 68 4760 4900 4624 

19. 90 86 7740 8100 7396 

20. 90 86 7740 8100 7396 

21. 80 75 6000 6400 5625 

22. 50 70 3500 2500 4900 

23. 90 85 7650 8100 7225 

24. 50 70 3500 2500 4900 

25. 80 80 6400 6400 6400 

 1930 1990 155660 154500 159566 
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 =  � :  و  �الطريقة اأول تطلب  .1
 

=  
1930

25
= 77.2   = 

 
=  

1990

25
= 79.6 

سب  .2 � :�الطريقة الثانية   = 
   −        −    

= 
155660  −  25  77.2  79.6 

154500  −  25   77.2 2
 

  = 155660  − 153628

154500  −  148996
  

 = 
2032

5504
   

 =0.3692  

سب  .3 � :�الطريقة الثالثة   =   - �     = 79.6 –   0.3692   77.2  

  = 79.6 – 28.50224 

  = 51.09776 

ساواة   الطريقة الثالثة يطلب  � =   :اإرتدادلتحصل ا + �   = 51.09776 + (0.3692x) 

غزى  .4  (Uji Signifikansi)الطريقة الرابعة اإختبار ا

 SSRسب القيمة  . أ

SSR = (�   + �   ) −  
   

 

 =   51.09776  1990 +  0.3692 (155660) − (1990)2

25
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= 101684.5424 + 57469.672 −  
3960100

25
 

= 159154.2144 − 158404 

= 750.2144 

 SSEسب القيمة  . ب

SSE =  −   �  + �     

= 159566 −    51.09776  1990 +  (0.3692)(155660)  
= 159566 −   159154.2144  

= 411.7856 

 SSTسب القيمة . ج

SST =  −  
   

 = 159566 −  
 1990 2

25
 

   = 159566 −  158404 

   = 1162  

 MSRسب القيمة . د

MSR = ��  = 
750.2144

1
 

  = 750.2144 

 MSEسب القيمة . ه

MSE = 
���  = 

�−  = 
411.7856 25−2  

  = 
411.7856

23
 

  = 17.90372174 

  = 17.9037 

امسة  .5 دول الطريقة ا ، كما (Anova)عل ا اصل حساب الذي تؤاخذ  با
 :يلي



87 

 

 

 4.24الجدول 

Mean Squre 

(Ms) 

Sum Of Squre (Ss) Degree Of 

Freedom 

(df) 

Sumber 

Variasi 

MS regresi 

(MSR) 

= 750.2144 

SS regresi (SSR) 

 

=750.2144 

1 Regresi 

MS Error (MSE) 

= 17.9037 

SS Error (SSE) 

= 411.7856 
− 2 Error 

 SS Total (SST) 

= 1162 
− 1  

 

F hitung = 
�� � = 

750.2144

17.9037
 = 41.90275753 

F tabel = F (a) (n) (n-1)  = F (0.05) (1) (24) = 4.26 

تيجة اأحصائية  اء على ال =     FHitung  >   FTabelب

ذا البحث يع 4.26 41.90275753< قدم     اللوحة، فالفرض ا
باط  يوجد . دودمر( Ho )و مقبول (Ha)الفرض اإختياري  اثر استخدام واإست

الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن 
توسطة  درسة ا دى"با كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي " طارق ا

2015-2016. 
اصل الطريقة السادسة  .6  (Interprestasi Hasil)تفس ا

 : برمز كما يلي2سب 
 2 = 

SST
 =  750.2144

1162
 

 =0.645623407 

 =0.645623407x  100% 
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 = 64.56234079 % 

غزىN = 25  F tabel( pengujian hipotesis)ربة الفرضية   ، درجة ا
 F hitung  41.90275753 .Fhitung > Ftabel، و 4.26 تؤاخذ % 5

باط  يوجد . دودمر( Ho )و مقبول (Ha)فالفرض الاغى  اثر استخدام واإست
الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن 

توسطة  درسة ا دى"با  .كانداعان كبونسارى ماديون" طارق ا
اسم  عامل العزم ا تيجة اأحصائية ا اء على ال  koefisien)ب

determinasi) تغ أو %  64.56234079 = 2 يؤاخذ ا ا  مع
 %  64.56234079مؤثّر الوسائل األعاب اللغوية الّتواّد عامل التقو 
 % 35.43765921 و  لطاب تعليم اللغة العربية على مهارة الكتابة

أما العامل ااخر الذي يؤثر . بقيت تؤثر لعامل ااخر الذي ا يدخل  الطّراز
 . علي من ب ذلك مهارة القرأة، مهارة الكام، و مهارة اإستماع

 

 
 التفسير.  ز

 (Ha)الفرض اإختياري  .1

اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  تعليم وجد 
توسطة  درسة ا دى"اللغة العربية للصف الثامن با كانداعان كبونسارى " طارق ا

 .2016-2015ماديون العام الدراسي 

 
 (Ho)الفرض الاغي  .2
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اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة  تعليم ما وجد 
توسطة  درسة ا دى"اللغة العربية للصف الثامن با كانداعان كبونسارى " طارق ا

 .2016-2015ماديون العام الدراسي 
Ftabel  == (n-1) (n) (a) F  F  =(0.05)( 1( )24= )4.26 م 

دول توزيع  وF (Distribusi F)يستشر   : و
مردود أو الفرض  (Ho)فالفرض الاغى  Fhitung > Ftabel   إذا -

 .مقبول (Ha)اإختيارى 

مقبول أو الفرض  (Ha)فالفرض الاغى  Fhitung < Ftabel   إذا -
 .مردود (Ho)اإختيارى 

 FHitung = 41.90275753>   FTabel4.26 درجة ذات مع 
مقبول أو الفرض اإختيارى  (Ha)فالفرض الاغى  Fhitung > Ftabelفلذلك 

(Ho) باط . مردود اثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على ما وجد " واإست
توسطة  درسة ا دى"مهارة الكتابة  تعليم اللغة العربية للصف الثامن با " طارق ا

  ".2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون العام الدراسي 
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 الباب الخامس

 ااختتام

أثر استخدام الوسائل األعاب اللغوية على مهارة الكتابة " قد سبقة البيانات عن 
توسطة  درسة ا دى"باللغة العربية لطاب الصف الثامن با كانداعان كبونسارى " طارق ا

ة الدراسية  ذا البحث كما يا" 2016-2015ماديون الس تيجة   :ف
 

  نتائج البحثأ
تاج، و ذلك فيما  سائل يقوم الباحثة باإست احظات لتلك ا وبعد البحوث و ا

 : يلى
توسطة  .1 درسة ا طارق "نتائج وسائل األعاب اللغوية لطاب الصف الثامن با

دى ة الدراسية " ا ى جيد أن 2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس  
ستقل  تغّ ا ذا ا عّدلة   . B وقياس حروفها 77,2( x)ا

توسطة  .2 درسة ا دى"نتائج مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن با "  طارق ا
ة الدراسية  ى جيد جدا أن 2016-2015كانداعان كبونسارى ماديون الس  

تغّ التابع ذا ا عّدلة   .A وقياس حروفها 79,6( y) ا

وجد اثر استخدام وسائل األعاب اللغوية مهارة الكتابة لطاب الصف الثامن  .3
توسطة  درسة ا دى"با ة الدراسية " طارق ا كانداعان كبونسارى ماديون الس

صل: 2015-2016 ئوية   : أن نسبة ا
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≠ B1 = Ha   يعFHitung  >   FTabel     =>41,90275753 4,26  فلذلك
 . مردود(Ho) مقبول أو الفرض اإختيارى (Ha) الاغية الفروض

 

  اإقتراحاتب
بعى للمدرسة أن يستخدام بوسائل األعاب اللغوية الدرس اأخر ا بوسائل  .1 ي

هارة  درس اللغة أن إستخدام الوسائل . األعاب اللغوية فقط، لزيادة ا
 .الدراسية ب أحد بغ يشاركات

درس بوسائل  .2 بعى للمدرس زيادة  إستخدام الوسائل األعاب اللغوية ويزيد ا ي
 .اأخرى  تدريس اللغة العربية

بعى على الطاب أن يزيدوا  مهارة الكتابة لزيادة الطاب  علم الكتابة .3  .ي
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