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Abstract. Speaking is a second skill after listening that means of communication with other 
people. In education, speaking skill is being one of skill less interesting student, because the 
role of student a little in this learning, less confidence of the student and less application of 
method and strategy creation in this learning impressed which was dominated by a teacher. 
The researcher found of the problem in State Islamic High School 2 of Gresik that majority 
student felt bored and not able to speak in Arabic. Therefore, the researchers tried to using 
the role playing mode in speaking learning. Based on the problem above, the researcher 
proposed as follows: 1. How to use the role playing mode, 2. How the effectiveness of using 
role playing mode to enhance the speech ability in State Islamic High School 2 of Gresik. The 
study design used experiment research with a quantitative analysis and collected data was 
obtained through observation, interview, test, and documentation. The result from these 
studies are as follows: 1. Steps applied the role playing mode are: (a) the teacher devised a 
scenario learning, (b) a teacher pointed students to study the scenarios before learning, (c) 
teachers formed student group which consists of six peoples, (d) a teacher called a student 
has been appointed to showcase scenarios, (e) each students observed a scenario with his 
group, (f) the teacher gave the general conclusion. 2. The result of t-test = 4,08 is the greater 
than the result t.s 0,05 = 1,711 and t.s 0,10 = 1,318 which mean Ha and this research 
hypothesis was accepted. And this became evidence that the use of role playing mode is 
effective to enhance student’s speaking skill. 
Keywords: Effectiveness; Role Playing; Speech Ability 

 مقدمة  .أ

 التعريف .1

 األلعاب الدورية .أ

األلعاب الدورية هي منوذج استيعاب املواد التعليمية من خالل تطوير خيل التالميذ والتقدير. تطوير اخليال والتقدير 
الذي قام به الدارسون بتدويره على شكل حياة أومجادة. وتتم عادة هذه اللعبة من أكثر من شخص واحد، فإنه يعتمد على 

 ما لعبت.
 مهارة الكالم .ب
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أصل اللغة عبارة من األصوات املفيدة، عند املتكلمني هو: املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف 
 نفسي كالم، يف اصطالح النحاة: اجلملة املركبة املفيدة.

 مقدمة .2

غاايت الدراسة اللغوية، واملالم  غاية من مهارة الكالم هي املهارة الثانية بعد االستماع وهي من املهارات اليت متثل
وسيلة لالتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت احلاجة هلذه املهارات يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب 

 العاملية الثانية، وزادت وسائل االتصال والتحرك الواسع من بلد إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة العربية الثانية.
كالم هو اللفظ واملفيد وهو لغة االتصال بني اآلخرين وأهم املهارات يف نطق اللغة تعترب جزءا أساسيا يف تعلم ال

لغة أجنبية، ولكن كثري من التالميذ يصعبون يف الكالم بسبب قلة املمارسة والتعويد بينهم، لذا قد طبق الباحث احدى 
 األلعاب الدورية هي منوذج استيعاب املواد التعليمية من خيال التالميذ األلعاب اللغوية لرتقية مهارهتم يف الكالم، تعىن

 وتقديرهم ابستخدام الدور اخلاص على شكل حياة ما. 
كثري من املدارس الرمسية يف أندونيسيا ال هتتم بتعليم اللغة العربية ال سيما يف ممارسة الكالم، كما عرفنا أن مهارة 

رسها التالميذ ضعيفة يف الكالم لقلة املمارسة والتعويد يف الكالم وقلة استيعاب املفردات الكالم إحدى املهارات اليت تد
 والقواعد.

بناء على ذلك استخدام الباحث األلعاب الدورية يف تعليم مهارة الكالم لرتقية مهارهتم اللغوية واألهداف املرجوه 
 بب امللل يف عملية التعليم والتعلم داخل الفصل وخارجه.هبذه األلعاب ملمارسة التالميذ يف الكالم وتعويدهم وال يس

 

 مناهج البحث .ب

 موضوع البحث  .1

 فعالية األلعاب الدورية يف تعليم مهارة الكالم

 إسم املؤلف وانتماؤه .2

 & سيف املصطفىسّتة فوزية نور رامحوايت 
 

 امللخص و الكلمات املفتاحية .3
لذي يستخدمها ابالتصال مع اآلخرين. عند الرتبوي تصبح مهارة الكالم هو املهارة الثانية بعد مهارة االستماع ا

الكالم إحدى من املهارات اليت قّلة الكفاءة لدى دخيلة التالميذ، ألجل أقل ثقة النفس ودوارهم يف هذا التعليم وآخر 
 استخدام الطريقة واالسرتاتيجية غري املناسبة يصبح هذا التعليم أعجب سادت من املعلم.

. كيف استخدام األلعاب الدورية 1ىل مشكالت البحث السابقة أرادت الباحثة أن جتيب سؤالني، مها: استنادا إ
. وما فعالية استخدام األلعاب الدورية يف تعليم مهارة الكالم. يستخدم الباحث املنهج الكمي 2يف تعليم مهارة الكالم، 

 حظة واملقابلة واالختبار والواثئق.والتجرييب، وأما مصادر البياانت املستخدمة فهي طريقة املال
تنظم املعلم السيناريو، )ب( تعيني التالميذ . خطوات تطبيق األلعاب الدورية هي: )أ( 1أما نتائج البحث فهي: 

لدراسة السيناريو قبل التعليم، )ج( تشكيل جمموعة التالميذ، ولكل اجملموعة سّتة أشخاص، )د( يدعو املدرس التالميذ 
. 2 سيناريو املعدة، )ه( لكل التالميذ يشاهد السيناريو املعرضة يف جمموعته، )و( تعطي املعلم االستنتاج العام. املعني لعرض
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. 1،318=  %10و يف املستوى املعنوي  1،711=  %5أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  t  =4،08ونتيجة االختبار 
تخدام األلعاب الدورية فعال يف ترقية كفاءة التالميذ يف مهارة مقبول أو فروض البحث مقبول، ودليل أن اس aHمبعىن أن 
 الكالم.

 الكلمات األساسية: األلعاب الدورية، مهارة الكالم

 

 مناهج البحث .4
يستخدم الباحث يف هذا البحث تصميم االختبار القبلي والبعدي يف كل من اجملتمع التجريبة والضابطة. ويف هذا 

ني إحدمها جتريبة وألخرى لضابطة وتتعرض اجملموعة التجريبية وجدمها للمتغري التجرييب )املستقل( التصميم خيتار الباحث جممعت
بينهما ال يدخل هذا املتغري على اجملموعة الضابطة مث جتري عملية قياس بعدي للمتغري التابع يف هناية التجريبة يف اجملموعتني 

عدي فقد، وعلى أساس افرتاض أن اجملموعتني املتشاهدين من حيث وقارن بينهما على أساس هذا االختبار القبلي والب
تعرضهم ملخلف العواعل املؤثرة ما عدا املتغري املستقبل فإن الفرق بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة واالختبار 

 ث داللة هذا الفرق إحصائها.القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يرجع إىل أتثري املتغري املستقبل. مث خيترب الباح
يستخدم الباحث املنهج الكمي والتجرييب، وأما مصادر البياانت املستخدمة فهي طريقة املالحظة واملقابلة 

 واالختبار والواثئق.
يستخدم الباحث املقياس املعديل لتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اللذين يقامان جملموعة جتريبية 

 . Tة ضابطة، وتستعني الباحثة يف حتليل هذه النتائج ابختباروجمموع
 :التايل T-Testولتحليل لرتقية مهارة الكالم للمجموعتني تقام الرموز 

 
t  =  

𝑴𝒙 − 𝑴𝒚

√(
∑𝒙𝟐 + ∑𝒚𝟐

𝑵𝒙+𝑵𝒚−𝟐
)(

𝟏

𝑵𝒙
+ 

𝟏

𝑵𝒚
)   

  

Mx املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية = 
My =  املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 

2∑x =   العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التحريبية 

2∑y =  العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة 

Nx  =  عدد التالميذ يف اجملموعة التجريبية 

Ny =  عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة 
 

 ائج البحث واملناقشةنت .ج

 شة عن تطبيق األلعاب الدورية يف تعليم مهارة الكالممناق .1

 تطبيق األلعاب الدورية  (أ

 أن تطبيق األلعاب الدورية ابخلطوات املعينة اليت تتكون من ثالث مراحل كما يلي: 
 اإلعداداية (1

 يدخل املعلم الفصل ابلسالم مث الدعاء. •
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 يسأل املعلم عن حالة التالميذ. •

 أ مفردات اليومية مجاعة.أمر املعلم إىل التالميذ ليقر  •

 املعلم يهتم حبضور التالميذ بكشف احلضور. •

 يسأل املعلم عن الدرس املاضي. •

 يعطي املعلم االختبار القبلي. •

 التطبيقية (2

 تنظم املعلم السيناريو.  •

 تعيني التالميذ لدراسة السيناريو قبل التعليم. •

 أشخاص. 6تشكيل جمموعة التالميذ، ولكل اجملموعة  •

 لم التالميذ املعني لعرض سيناريو املعدة.يدعو املع •

 لكل التالميذ يشاهد السيناريو املعرضة يف جمموعته. •

 تعطي املعلم االستنتاج العام. •
 التقوميية (3

 يعطي املعلم اخلالصة عن الدرس يف هذا اللقاء. •

 يسأل املعلم إىل التالميذ عن تفامههم. •

 يعطي املعلم االختبار البعدي. •

 لدعاء بعد التعليم.أمر املعلم قراءة ا •

 ختم املعلم الدرس ابلسالم. •

 بياانت املالحظة (ب

أمر الباحث للمجموعة األول ليعرض السينارو أمام الفصل،  2017مايو  5تطبيق األلعاب الدورية يف التاريخ 
ة املعرضة دقائق تقريبا، عرض التالميذ ابللغة العربية حيث اجملموعة األخرى يف مشاهد 10عرض لكل اجملموعة يتوقيت 

 متحمسا.
عندما يعرض التالميذ الدرس أمام الفصل شاهد الباحث مالحظة عميقة عن حالة التالميذ يف العرض، وحصل 
الباحث فيما عملية التعليم ملهارة الكالم ابستخدام األلعاب الدورية ويستطيع التالميذ أن يتبعوا التعليم جيدا. يف آخر 

 مجيع اجملموعات أمام الفصل. الدراسة يرتكز التالميذ الدرس من

 بياانت املقابلة (ج

لعاب قام الباحث املقابلة مع معلم اللغة العربية يعين األستاذ زين العارفني وحصل الباحث على نتيجة املقابلة أن األ
، وهذا النظام بداية من تركيب السيناريو حىت يؤخذ الباحث اخلالصة عن مادة اللغة العربية يف الدورية متلك النظام املركب

يقصد األلعاب الدورية لتطوير اإلبتكار يف احملادثة حسب لغة التالميذ حىت أصبح تطوير األلعاب الدورية ميلك هذا اللقاء.
 قيمة هامة عند عملية التعليم.

. وحصل الباحث على نتيجة املقابلة أن 2017مايو  12التالميذ يف التاريخ  قام الباحث املقابلة مع بعض
استخدام األلعاب الدورية جيدا يف النظام، وتطبيق السيناريو حيتاج التالميذ إىل الةقت الطويل ألن لكل التالميذ ميلك القدرة 
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عض التالميذ ميلك القدرة انقصا. مع ذلك، هم يشعرون خمتلفة لفهم املادة. وكان التالميذ ميلكون القدرة مرتفعة لفهم املادة وب
 مسرورين يف تعليم مهارة الكالم ابستخدام األلعاب الدورية ألهنم يستطيعون أن يصبحوا ممتعة يف التعليم. 

 

 فعالية األلعاب الدورية يف تعليم مهارة الكالم .2

 بياانت املالحظة (أ

دورية يف الفصل يعين الدرس الذي كل التالميذ يعرض قدراهتم قام الباحث املالحظة عن فعالية تطبيق األلعاب ال
ابلسيناريو، أعطى الباحث االختبار القبلي واالختبار البعدي أمام التالميذ ملعرفة قدراهتم يف استيعاب مهارة الكالم. وحصل 

ن األلعاب الدورية هلا فعال يف تعليم التالميذ على النتيجة املرتفعة بعد استخدام األلعاب الدورية يف التعليم، بناء على ذلك أ
 مهارة الكالم.

 بياانت املقابلة  (ب

قام الباحث املقابلة مع معلم اللغة العربية أن استخدام األلعاب الدورية فعال لتعليم مهارة الكالم لتالميذ مرحلة 
 الثانوية، ألن التالميذ يف هذه املرحلة ميلكون قدرة يف تطوير لغتهم. 

قابلة مع التالميذ عن فعالية استخدام األلعاب الدورية وبعض التالميذ يقول أن األلعاب الدورية قام الباحث امل
 فعال يف تعليم مهارة الكالم وجيعل التعليم مريح وممتع ويستطيع التالميذ أن يطوروا قدرهتم يف التكلم ابللغة العربية.

 نتيجة اَلختبار القبلي واَلختبار البعدي (ج

تبار القبلي واالختبار البعدي يف جمموعة الضابطة وجمموعة التجربة، والبيان كما يف اجلدول هناك نتائج االخ
 اآليت: 

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة الرقم
1Y 2Y (Y) 2Y 1X 2X (X) 2X 

1 40 60 20 400 60 80 20 400 
2 60 60 0 0 50 ٩0 40 1600 
3 25 40 15 225 45 85 40 1600 
4 50 55 5 25 50 75 25 625 
5 30 50 20 400 50 70 20 400 
6 45 65 20 400 65 60 -5 25 
7 60 70 10 100 40 80 40 1600 
8 20 40 20 400 60 75 15 225 
٩ 20 30 10 100 45 80 35 1225 

10 25 45 20 400 45 80 35 1225 
11 45 50 5 25 50 75 25 625 
12 30 45 15 225 45 70 25 625 
13 30 50 20 400 85 ٩0 5 25 
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14 45 50 5 25 55 80 25 625 
15 25 40 15 225 50 75 25 625 
16 20 50 30 ٩00 60 70 10 100 
17 45 60 15 225 55 85 30 ٩00 
18 20 45 25 625 50 70 20 400 
1٩ 50 55 5 25 40 85 45 2025 
20 35 50 15 225 50 75 25 625 
21 20 40 20 400 45 75 30 ٩00 
22 30 45 15 225 50 80 30 ٩00 
23 25 40 15 225 50 80 30 ٩00 
24 25 35 10 100 30 ٩0 60 3600 

 21800 650 1875 1225 6300 350 1170 820 اجملموع
N   Y∑ 2Y∑   X∑ 2X∑ 

 
   وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:

1X نتائج االختبار القبلي من جمموعة التجريبية : 
 2X نتائج االختبار البعدي من جمموعة التجريبية : 

X  :  عدد االحنراف من نتائج جمموعة التجريبية 
2X عدد االحنراف املربع من نتائج جمموعة التجريبية : 

X∑  جمموع عدد االحنراف من نتائج جمموعة التجريبية : 
2X∑ جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج جمموعة التجريبية : 
1Y نتائج االختبار القبلي من جمموعة الضابطة :  
2Y  نتائج االختبار البعدي من جمموعة الضابطة : 

(y)  عدد االحنراف من نتائج جمموعة الضابطة : 
2Y  عدد االحنراف املربع من نتائج جمموعة الضابطة : 
y∑  جمموع عدد االحنراف من نتائج جمموعة الضابطة : 
2Y∑ املربع من نتائج جمموعة الضابطة : جمموع عدد االحنراف 

 
بعد توضيح اجلدول السابق، يلخص الباحث بعرض النتائج اآلتية وهي جمموع عدد االحنراف املربع من جمموعة 

 التجربة وجمموعة الضابطة، وهي كما يف هذا اجلدول: 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 

 عدد االحنراف املربع جمموعة عدد االحنراف ربععدد االحنراف امل جمموعة عدد االحنراف
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X∑ 2X∑ y∑ 2Y∑ 
650 21800 350 6300 

Mx  = 
Σ𝑥

Ν
       

= 
650

24
   

= 27.08 
 

∑x2 = ∑x2 –  
(Σ𝑥)2

Ν
 

 =21800 – 
(650)2

24
        

= 21800 – 
(422500)2

24
 

 = 21800 – 17604.16 

 = 4195.48 

 

My  = 
Σ𝑦

Ν
   

 = 
350

24
   

 = 14.58 
    
∑y2 = ∑y2 –  

(Σ𝑦)2

Ν
 

 = 6300 – 
(350)2

24
 

 = 6300 – 
122500

24
 

 = 6300 – 5104.16 
 = 1195.84 

 t  =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
)(

1

𝑁𝑥
+ 

1

𝑁𝑦
)   

  

 =  
27.08 − 14.58

√(
4195.84+ 1195.84

24+24−2
)(

1

24
+ 

1

24
)   

 

 

 =  
12.5

√(
5391.68

46
)(

2

24
)   

 

 

 =  
12.5

√(117.21)(0.08)   
 

 =  
12.5

√(9.37)   
 

 = 
12.5

 3.06
 

 =  4.08 
d.b  = (Nx+Ny)-2 

= 24+24-2 
= 46 

ts 0.05 = 1.711 
ts 0.10 = 1.318 
4.08 > 1.711 > 1.318 
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 اخلامتة  .ح

، مث قامت 4،08اإلحصائي=  tاانت املوجودة كما يف اجلدول السابق، ركز الباحث على أن نتيجة بناء على البي
فوجد  t-tableمن   (degree of freedom)مث حبث الباحث النتيجة يف القائمة احلرية  t-tableالباحث بتعيني 
. 4،08، والنتيجة اإلحصائي %10يف املستوى املعنوي  1،318، و %5يف املستوى املعنوي  1،117أن النتيجة = 

، وذلك مبعىن أن 1،318 %10كذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي   1،117=  %5أكرب من نتيجة املبتوى املعنوي 
aH  مقبول أي أن فروض البحث مقبول، واخلالصة أن استخدام األلعاب الدورية فعال يف تعليم مهارة الكالم لتالميذ مرحلة

 الثانوية.
 يجة البحث إىل قسمني كما ورد يف أسئلة البحث، كما يلي: ينقسم نت

تطبيق األلعاب الدورية يف تعليم مهارة الكالم ابستخدام اخلطوات املعينة اليت تتكون من ثالث مراحل وهي اإلعدادية  .1
 والتطبيقية والتقوميية، والبيان من هذه املرحلة كما ورد يف مناقشة البحث.

لعاب الدورية هلا فعال قوي لدى رغبة التالميذ يف نفوسهم، بناء على حصول املالحظة واملقابلة أما فعالية التعليم ابأل .2
. t  =4،08ونتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف جمموعة الضابطة وجمموعة التجية، يعىن نتيجة االختبار 

مقبول أو  aH. مبعىن أن 318،1 =%10و يف املستوى املعنوي  117،1=%5أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
 فروض البحث مقبول، وهذا يدل على أن استخدام األلعاب الدورية فعال يف ترقية كفاءة التالميذ يف مهارة الكالم.
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