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 ملخص البحث

 

قية م المفردات العربية لتر صندوق األشياء في تعلي اللغوية استخدام وسيلة اللعبةسلفياه دوي لستاري :

شبه التجربة على تالميذ الصف السابع بمدرسة دار  )دراسة في الكالم التالميذمهارة

 القرآن المتوسطة العامة باندونج(

 

ال شك في أن الوسائل التعليمية مهمة في عملية التعليم و التعلم، و بخاصة في تعليم المفردات 

يم اللغة  علوسيلة لت صندوق األشياء. وهياللغوية عبة للاالعربية. ومن أنواع الوسائل التعليمية هي وسيلة 

بألعاب مع استخدام وسائل األشياء الملموسة الموجودة في الصندوق. في الواقع، أن هناك مشكالت للتالميذ 

عهد حفظ القرآن ليس في تعليم مالتركيز األساس ي في هذا  أن سيما ال ،بإعباراتهم على أن اللغة العربية صعبة

مهارات اللغوية وخاصة في استعاب المفردات ومهارة الكالم. لذلك على . وهذا الواقع قلة استعاب التالميذ اللغة

 الى الوسيلة المناسبة. يحتاج المدرس

يلة وس استخدامفي تعليم المفردات قبل  التالميذ كالممعرفة مهارة  هي واألغراض من هذا البحث

م المفردات في تعليالتالميذ على مهارة  الكالم  ترقيةمستوى ومعرفة  ،بعده"و صندوق األشياء"اللغوية  اللعبة 

متوسطة مدرسة دار القرآن الالعربية بعد استخدام وسيلة اللعبة اللغوية "صندوق األشياء" في الفصل السابع ب

 .العامة باندونج

يعتمد هذا البحث على أساس التفكير أن استخدام و سيلة اللعبة اللغوية صندوق األشياء في تعليم 

رقية ت هناك المفردات العربية يرقي قدرة التالميذ على مهارة الكالم. فتعرض الكاتبة الفرضية المقررة أن

 وسيلة اللعبة اللغوية  "صندوق األشياء" استخدام بعد  فردات العربيةمفي تعليم الالتالميذ على مهارة الكالم 

 هي: فأساليب جمع البيانات  . وأماهي طريقة شبه تجربة ففي هذا البحث  المستخدمةالطريقة أما 

وتشتمل البيانات في هذا البحث  .االختبار البعدى المالحظة والمقابلة ودراسة الكتب والتوثيق االختبار القبلى و

 تلميذا. 11على البيانات النوعية التي تحلل منطقيا والبيانات الكمية التي تحلل إحصائيا من 

تالميذ الصف السابع بمدرسة دار القرآن للم ن مهارة الكال ( أ1و من النتائج املحصولة هي: )

المتوسطة العامة باندونج قبل استخدام وسيلة اللعبة اللغوية صندوق األشياء في تعليم المفردات العربية 

لتالميذ الصف السابع مهارة الكالم أن  ( و2. )36،07على درجة كافية في االختبار بقيمة المتوسط على قدر  تدل

استخدام وسيلة اللعبة اللغوية صندوق األشياء في تعليم المفردات العربيةبمدرسة دار القرآن المتوسطة  بعد

أن استخدام وسيلة اللعبة  ( و7. )11،12العامة باندونج تدل على درجة عالية. فإن قيمة المتوسط على قدر

السابع  فميذ على مهارة الكالم في الصالتال اللغوية صندوق األشياء  في تعليم المفردات العربية يرقي قدرة 

ة نتيجة "ت" الحسابيكما دلت عليه النتيجة املحصولة وهي  القرآن المتوسطة العامة باندونج بمدرسة دار

د"  حصلت على -( أو القيمة "ت" الحسابية أكبر من "ت" الجدولية. أما نتيجة  "ن2227"ت" الجدولية )>( 3،16)

في  "ءصندوق األشيا"معتدلة، ومع ذلك يعتبر أن استخدام وسيلة اللعبة اللغوية في طبقة  %01أو  66،01قدر 

امة عع بمدرسة دار القرآن المتوسطة الالصف الساب فردات العربية يرقي مهارة الكالم لتالميذتعليم الم

 باندونج.
 


