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 ملخص

من لطلبة الصف الثا اللغة العربية  كالمعلى مهارة   (Role Playing)األدوار  ةتأثير طريقة لعب
 في مدرسة الجوهر المتوسطة باندار المبونج

 ميرين نور الولنداري

باندار ادلتوسطة  مدرسة اجلوىريف  ةهبا الباحث تنتيجة ادلالحظة اليت قام استنادا إىل
ذلذا . عدم شجاعة الطلبة والشعور باخلوف يف شلارسة احلوار أمام أصدقائهم أنيعرف المبونج، 

أحد الطرق ادلستخدمة ىي  كالم.م طريقة بديلة لًتقية مهارة  يستخدأن  السبب ينبغي على ادلعلم
تأثَت طريقة لعب وجود : ىل ىيالبحث ىذا مشكلة . (Role Playing)طريقة لعب األدوار 

لطلبة الصف الثامن يف مدرسة اجلوىر   اللغة العربية كالمعلى مهارة   (Role Playing) األدوار
 ؟.ادلتوسطة باندار المبونج 

 على مهارة Role Playing)  (ىذا البحث إىل معرفة تأثَت يف طريقة لعب األدوارف هدي
ادلستخدمة يف   . أن الطريةكالم لطلبة الصف الثامن يف مدرسة اجلوىر ادلتوسطة باندار المبونج

مدرسة يف  ىذا يف الصف الثامن يعقد. Role Playing)  (طريقة لعب األدوار ىذا البحث ىي
فصلُت الفصل التجرييب والفصل ادلراقيب. وأما  الذي يتكون من سطة باندار المبونجادلتو  اجلوىر

. بعد كالم العربية لدى الطلبةمهارة   البعدي لقياسفهي أسئلة االختبار القبلي و األداة ادلستخدمة 
 .tعن طريق التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار  ةالباحث مث حللتهاالبيانات  مجع

النتيجة األدىن  ىىىناك الًتقية يف االختبار القبلي والبعدي.  أن يانات،نتائج البدلت 
. ٙ،ٛٚ ىي والنتيجة األعلى يف االختبار البعدي ٕ،ٔٙ ىي يف االختبار القبلي للفصل ادلراقيب

والنتيحة األعلى ىي  ٗ،ٖٙ هيفللفصل التجرييب  يف االختبار القبليوأما النتيجة األدىن 
 مبساعدة برنامج independent sample t-testباستخدام رمز يانات حتليل البكان . ٕ،ٜٚ

SPSS Statistic 17.00  فتحصل الباحثة على نتيجةt – ٗ،ٗٛٓ sig 2-tailed 0.000 

 >ألن النتيجة األمهية t-test kontrolل   sig 2-tailed 0.000ب  ٖٓٙ،ٖ – tنتيجة و 

 نتيجة البحث السابقة، تستنب  الباحثة واستنادا إىلمقبول.  H1و  مرفوض  H0فتكون   0,05
كالم العربية لطلبة الصف ذلا تأثَت على نتائج مهارة  )  (role playingطريقة لعب األدوار أن 

 .الثامن يف مدرسة اجلوىر ادلتوسطة باندار المبونج



 

  



 

  



 

 شعار

 
 

                                 

                                     

         

Artinya  :  

 

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 

janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu 

bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah 

kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 

kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, 

dan kamu selalu berpaling. 

( Al-Baqarah : 83 )
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 إهداء

 ىذه الرسالة العلمية إىل:أىديت 

 النشاطةقدماين ياللذان احملبوبة أميل سونداري وأمي احملبوب أسيك صديق  . أيبٔ

 .صلاحيويدعوان دائما على  ويرحامٍت باإلخالصماديا أو معنويا  لتشجيعوا

ىم  ىل أخي احملبوب أنغي مارتى، ريب أندرياس و أخي الصغَت رفلي ربيع األخَت. إٕ

حىت قدرت على إدتام الدراسة يف  والدعاء على صلاحيدافع الاللذين أعطوين 

 الدرجة األوىل.

 . عائليت ادلمتدة  واحملبوبة اليت تشجعٌت دائما على حتقيق ميويل.ٖ

رادين إينتان اإلسالمية احلكومية   كلية الًتبية والتعليم جبامعةيف  ئي وأصدقائي زمال. ٗ

 .المبونج

    

  



 

 ةترجمة الباحث

 من مايو ٔٔ خيف التاري ،باندار المبونجيف مَتين نور الولنداري  تولد

أمي أميل و  أسيك صديقأيب للزوجُت الثالثة من أربعة األخوات ابنة  وىي ٜٜٚٔ

 .سونداري

تاصلونج  اإلبتدائية  نور األعمال مدرسةدتت الباحثة دراستها اإلبتدائية يف 

ادلتوسطة  درسةادليف  دراستها دتت، و ٜٕٓٓسنة يف  كارانج الغربية باندار المبونج

يف  هادرست . مثٕٕٔٓ سنةيف  مبونجفاحومان باندار ال ٔاإلسالمية احلكومية 

سنة ودتت يف غارونتانج باندار المبونج  ٕ احلكومية اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

درست الباحثة يف إحدى اجلامعة وىي جامعة رادين  ٕ٘ٔٓويف سنة . ٕ٘ٔٓ

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج بقسم تعليم اللغة العربية

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 
 

على َتة اليت أعطاه للباحثة حىت تقدر محدا هلل عز وجل على مجيع النعم الكث
 Role Playingتأثير طريقة لعب األدوار  "بادلوضوع : ىذه الرسالة العلمية  إدتام

على مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن في مدرسة الجوهر المتوسطة باندار 
رج والصالة والسالم على النيب الكرًن زلمد صلى اهلل عليو وسلم وىو الذي أخ .المبونج

 أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر ادلباركة أودّ  فبهذه ادلناسبة .الناس من الظمات إىل النور
 إىل سادات األفاضيل: والتقدًن 
كلية الًتبية والتعليم جبامعة ة، كعميدة  ادلاجستَت  األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا، .ٔ

ادلوظفُت اللذين ، وإىل مجيع أعضاء رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 أعطوين الفرصة للدراسة يف ىذه اجلامعة.

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  األستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَتة .ٕ
 .حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ين ا، ادلاجستَت كادلشرف األول الذي قد أعطعبد احلميدالدكتور  األستاذ. ٖ
 على إدتام ىذه الرسالة العلمية. أقدرواإلرشادات حىت  التوجيهات

شكرا جزيال على تقدًن  ةلثانيا ةكادلشرف ، ادلاجستَتةة أيرلينااألستاذة الدكتور  .ٗ
 الوقت ومجيع االرشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

 ىردرسة اجلو يف مادلدرسة  ةكرئيس، ادلاجستَتة  السيدة ديان وديا ساري. ٘
الفرصة إلجراء البحث يف ىذه  ٍتتقد أعط ادلتوسطة باندار المبونج اليت

 .ادلدرسة
حسنة النساء كمدرسة اللغة العربية ومجيع الطلبة يف مدرسة اجلوىر ادلتوسطة . ٙ

 باندار المبونج اللذين ساعدوا الباحثة طوال ىذه الدراسة.



 

ذه الرسالة العلمية ومل يف كتابة ى ةالباحثمجيع األطراف اليت قد ساعدوا  .ٚ
 أذكرىم واحدا فواحدا.

وباخلصوص إىل أخيت   Bمجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية للفصل . ٛ

 PPLو  KKNأمي، ديفي، إيإيس، لودينا، مَتي، وديدي. وأصدقائي يف 

 أشكرىم على التشجيع والدافع لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة 
على أن  ةالباحث ترجواالرشادات إلدتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

و نفس القارئُت. عسى اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن و ينفع حبثو لنفس
 دلُت.ساعدة وادلشاركة. ممُت يا رب العااجلزاء على مجيع ادل

كتوبر أ ٕٕ ج باندر المبون
 مٜٕٔٓ

 ةالباحث     
 

 مَتين نور الولنداري 
                ٕٔ٘ٔٔٓٓٓٗٚ 

  



 

 محتويات البحث

  أ ............................................................... صفحة ادلوضوع 

 ب .............................................................. البحث خصمل

 ج ........................................................................ افقةمو 

 د .......................................................... ناقشةتصديق جلنة ادل

 ىــ ........................................................................ شعار

 و ........................................................................إىداء

 ز ................................................................. ترمجة الباحثة

 ح ........................................................... تقديرشكر و كلمة 

 ي  ............................................................  زلتويات البحث

 م ................................................................ قائمة اجلداول

 ن ................................................................  قائمة الصور

 س .............................................................. ادللحقات قائمة

 الباب األول  : مقدمة

  ٔ .....................................................  خلفيات البحث .أ 
 9 ....................................................... تعيُت ادلشكالت .ب 

 ٜ ...................................................... حتديد ادلشكالت .ج 
 9 ........................................................  البحث مشكلة .د 



 

 ٓٔ .....................................................   البحث أىداف .ه 

 ٓٔ .......................................................  فوائد البحث .و 
 
 

 

  النظري لثاني : اإلطارالباب ا

  ٕٔ ....................................Role Playingطريقة لعب األدوار  .أ 
 ٕٔ .......................................... تعريف طريقة لعب األدوار. ٔ

 ٖٔ .....................................  تطبيق طريقة لعب األدوار خطوات. ٕ

 ٗٔ ......................................... . مزايا وعيوب طريق لعب األدوارٖ

 ٙٔ ............................................. . أىداف طريقة لعب األدوارٗ

 06 ............................................... ب. أنواع طريقة لعب األدوار

 ٚٔ ................................................. . لعب األدوار ادلكرؤ

 ٛٔ ................................................ األدوار ادليكرو. لعب ٕ

 07 ........................................................... مهارة الكالمج. 

 ٛٔ ................................................ . تعريف مهارة الكالمٔ

 ٜٔ ................................................ . إختبار مهارة الكالمٕ

 ٕٓ ...................................................... أىداف الكالمٖ



 

 ٕٔ ...................................... . اجلوانب ادلهمة يف مهارة الكالمٗ

 ٖٕ .............................................. . مراحل تدريب الكالم٘

 06 ....................................................... د. الدراسات السابقة

 08 ........................................................ ه. اإلطار التفكيري

 01 ......................................................... و. فرضية البحث 

 32 .............................................  لبحثمنهج االباب الثالث  : 

    00 .............................................. مدخل البحث ومنهجه .أ 
 00 ............................................... وقت البحث ومكانه  .ب 

 ٖٖ ..................................................... . وقت البحثٔ
 ٖٖ .................................................... . مكان البحثٕ

 05 .................................................... المجتمع والعينة .ج 
 ٖٗ .......................................................... . اجملتمعٔ
 ٖٗ ............................................................ . العينةٕ

 04 ..................................................البياناتطريقة جمع  .د 
 ٖ٘ ........................................................... . االختبارٔ
 ٓٗ .............................................................. ادلقابلةٕ
 ٔٗ ........................................................... . التوثيقيةٖ

 50 ........................................................ . أدوات البحثه

 ٕٗ .................................................... . االختبار التصديقٔ



 

 ٖٗ .................................................... . االختبار ادلصداقيةٕ

 55 ................................................. أساليب تحليل البياناتو

 ٗٗ ..................................................... االختبار الطبيعي. ٔ

 ٘ٗ ................................................... . االختبار التجانسيٕ

  ٙٗ ..................................................... . االختبار الفرضيةٖ

 رابع  : نتيجة البحث وبحثهاالباب ال

 48 ................. ادلتوسطة باندار المبونج الصورة العامة عن مدرسة اجلوىر .أ 
 ٗ٘ ................................................ حتليل البيانات البحث .ب 
  59 ................................................... ث نتيجة البحثحب .ج 

  اختتامالباب الخامس  : 

 ٕٙ .......................................................... استنتاجات .أ 
 ٖٙ ............................................................ اقًتاحات .ب 

 اومصادره مراجع

 الملحقات
 

  



 

 ولاقائمة اجلد

 صفحة

 لدرس اللغة العربية لطلبة الصف الثامن يف مدرسة اجلوىر تائج االختبارن ٔ.ٔجدول 

  .................................................. ادلتوسطة باندار المبونج  

  ...................................................  تصميم البحث  ٔ.ٖل جدو 

  .......................... دليل االختبار القبلي للفصل التجرييب وادلراقيب ٕ.ٖجدول 

  ......................... دليل االختبار البعدي للفصل التجرييب وادلراقيب ٖ.ٖجدول 

  ................................... بار مهارة الكالمدرجة التقييم الخت ٗ.ٖجدول 

  .............................. One Kolmogorof Smirnovتقرير اختبار  ٘.ٖجدول 

  ............................. Homogeneity of Variancesتقرير اختبار  ٙ.ٖ جدول

  .................. ادلرافق الداعمة يف مدرسة اجلوىر ادلتوسطة باندار المبونج ٜجدول 

  ................................................ بيانات عدد الطلبة ٕ.ٗجدول  

  ................ ييب وادلراقيبنتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل التجر  ٖ.ٗ  جدول

  ....................... نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب  ٗ.ٗ جدول



 

  ......................... نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل ادلراقيب ٘.ٗجدول 

  ................................ نتيجة التحليل عن االختبار التصديق  ٙ.ٗجدول 

  ................................. نتيجة التحليل عن االختبار ادلصدقية ٚ.ٗجدول 

  .................... One Kolmogorof Smirnovنتيجة االختبار الطبيعي  ٛ.ٗجدول 

  ................. Homogeneity of Variancesنتيجة االختبار التجانسي  ٜ.ٗجدول 

  ............... Independent Sample t-Test نتيجة االختبار عن فرضية ٓٔ.ٗ جدول

 

 

 

  



 

 

كان عدم فعالية لتعليم اللغة العربية بسبب الطرق ادلستخدمة غَت مالئمة 

يف حُت أن ىذه الطريقة ذلا وظيفة مهمة يف عملية و  بنفس الطالب وخصائصهم.

طريقة التعليم ىي الطرق ادلختارة وادلستخدمة من قبل ادلعلم لتوصيل ادلواد  التعليم.

 2الدراسية حىت يسهل الطالب على حتقيق األىداف التعليمية يف مخر نشاط التعلم.

أن ادلعلم ىو كادليسر الذي يوفر ادلرافق والتسهيالت يف عملية التعلم 

أن ادلعلم يف أنشطة التعليم جيب عليو إتقان اإلسًتاتيجية  Roestiyahقالت  3والتعليم.

بادللل يشعر الطالب  حىت يستطيع أن يتعلم الطالب بفعالة. وجبانب إىل ذلك

 بسهولة مع التعليم البطيئ حبيث ال يقدرون على حتقيق األىداف التعليمية.
4

ولكن  

يار طريقة التعليم حىت ال الواقع يف ميدان البحث، يكون ادلعلم أقل إبداعا يف اخت

 يرغب الطالب يف تعلم اللغة العربية.

أن الطريقة مبعٌت اجملموعة من الطرق ادلستخدمة للحصول على األىداف 

حيتاج ادلعلم إىل ىذه الطريقة يف أنشطة التعليم، وخيتلف استخدامها عن  التعليمية.

 5األىداف احملصولة بعد اإلنتهاء من أنشطة التعليم.
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الستخدام يف رلال ىي طريقة شائعة ا Role Playingطريقة لعب األدوار أو 

التعليم أو التدريب. لعب األدوار بأنو دتثيل األدوار ادلعينات حيث يقدر الطالب 

أن إحدى العناصر كاذلدف الرئيسي من  6اإلجراءات كمثل األدوار اليت يلعبها.على 

ذلا اليت مهارة الكالم ىي ادلهارات اللغوية أن ىي مهارة الكالم. و تعليم اللغة العربية 

نفسها واألفكار مع اآلخرين. يوافق ىذا البيان حبقيقة اللغة للتعبَت عن اآلراء  القدرة 

أفراد اجملتمع للتواصل والتفاعل مع ادلستخدمة من قبل أي ىي نظام الرموز الشفوية 

7بعضهم البعض على أساس الثقافة.
  

وفقا  الكالم نشاط لغوي يقوم بو اإلنسان يف حياة اللغة بعد اإلستماع.

ليقدر ادلتكلم ألصوات اللغة اليت يسمعها اإلنسان فإنو يقدر على نطق األصوات. 

  النطق، والًتكيب وادلفردات. على احملادثة باللغة الصحيحة، فينبغي عليو إتقان

 ى فهم اللغة ادلتكلم.وكذلك احلاجة إىل إتقان ادلشكلة والقدرة عل

إحدى من أنواع ادلهارات اللغوية جيب حتقيقها يف تدريس مهارة الكالم 

كوسيلة رئيسية لتعزيز التفاىم والتواصل ادلتبادل   ىو الكالماللغات احلديثة. 

الكالم بأنو األنشطة اإلتصالية على شكل احلوار بُت شخصُت أو  باستخدام اللغة.
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ويف أداء احملادثة  تبادل األدوار.ب ويسمع اآلخرون يتكلم ادلتكلم حيث أكثر،

 يستخدم ادلتكلم الكلمات واجلمل والعبارة كوسيلة لنقل الرسالة. 

ىذه األنشطة احملادثة ىي األنشطة اجلاذبية لالىتمام يف فيئة اللغة وبالعكس 

أهنا غَت جاذبية وال حيفز عن مشاركة الطالب. حدثت ىذه ادلشكالت ألن إتقان 

وبالتايل فإن مفتاح النجاح  فردات وأمناط اجلملة لدى الطلبة ال تزال زلدودة.ادل

لى اختيار موضوع احملادثة لألنشطة احملادثة ىو يعتمد على ادلعلم. إذا قدر ادلعلم ع

أن  8. وما فيها مشكلةجيدة  حملادثةفصارت األنشطة ابقدرة الطالب، ادلناسبة 

لصحيحة كما قال اهلل تعاىل يف القرمن القرمن ىو دليل على أمهية الكالم باألقوال ا

       :ٕٗالكرًن يف سورة احلج مية 

 ( َٕٗوُىَد َوا ِاىَل الطَيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُىُدْواِاىَل ِصَرِط احلَِْمْيِد)

ألقوال الصحيحة.  ليتحدث باتوضح اآلية السابقة أن اهلل قد أرشد الناس 

احملادثة حىت أن ديلكو القدرة على  ،هارة الكالميعّلم الطالب مكما أن ادلعلم 

يستطيع الطالب اجليدة. أن األىداف العامة من تدريب الكالم للمبتدئُت ىي 

 9احملادثة الشفهية  يف حياهتم اليومية.
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يف مدرسة اجلوىر ادلتوسطة  ادلقابلة مع أستاذة حسنة النساءبناء على نتيجة 

، أهنا قالت مهارة الكالم لدى الطلبة منخفضة ألن بعض الطلبة مل باندار المبونج

. وأما ادلشكالت يتخرجون من ادلدرسة اإلبتدائيةدرس اللغة العربية وىم  يعرفون

نقل صعوبة الطالب يف احلادثة يف تعليم مهارة الكالم وخاصة يف مادة احلوار فهي 

أن العديد من الطلبة ديارسون احلوار بطريقة احلفظ، بينما الكالم أثناء شلارسة ادلادة. 

عوبة عند الطلبة. ال سيما للطلبة ادلدرسة ادلتوسطة حفظ ادلفردات واجلملة العربية ص

أن اللغة العربية  وىم يفًتضوناليت كانت زلادثتهم اليومية باستخدام لغة األم، 

ظهرت ىذه احلالة من نتائج مهارة الكالم  10أصعب الدروس من الدروس األخرى.

 بة ال تزال منخفضة كما كتب يف اجلدول التايل:لدى الطل
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 0جدول 
 ورقة التقييم لمهارة الكالم لطلبة الصف القامن في مدرسة الجوهر المتوسطة باندار المبونج

 
 الرقم

 
 اسماء الطلبة

 
 المعيار

 
مجموع 
 النتيجة

 
 النتيجة

 
 البيان

 الشجاعة الطالقة النبر والنغمة تركيب الجملة المخرج
0 Akto Setiawan 54 61 57 54 61 007 56،51  

0 Alfetania junuarti 

salsa 
61 54 61 61 64 041 61،11  

0 Alya Safitri 64 61 67 64 64 060 65،51  

5 Dedi susanto 61 64 64 67 67 065 64،01  

4 Deo karisma 

pratama 
65 61 64 67 64 065 65،71  

5 Dini meilani 67 64 65 51 71 058 60،71  

6 Erik saputra 64 67 61 57 61 055 60،01  

7 Firyal haliza 

afaah 
60 61 64 57 64 050 60،01  

8 Linda oktavia 67 64 61 67 54 055 60،01  



 

 

  
01 M. nasutian 64 61 67 66 68 068 64،71  

00 Abelia Kartika M  58 64 54 61 61 051 60،11  

00 Agus setiawan 67 64 64 61 71 067 64،51  

00 Anisa Sekar ayu 67 61 64 64 57 055 60،01  

05 Arif arjun 

kurniawan 
64 61 64 67 66 064 64،11  

04 Aulia Qory 61 67 64 64 67 065 64،01  

05 Cindy 

Rahmadanti 
64 61 67 64 68 066 64،51  

06 Delia Rismawati 67 64 61 64 64 064 64،11  

07 M. Handi 61 67 64 57 71 060 65،01  

08 Meysinta  67 64 68 61 64 066 64،51  

01 M. David 66 67 64 68 71 078 66،71  



 

منها  رة الكالمت األخرى يف تعليم مهاجتد الباحثة ادلشكالباإلضاقة إىل ذلك، 

يف شلارسة احلوار أمام أصدقائهم. ذلذا السبب  والشعور باخلوفعدم شجاعة الطلبة 

 بالتايل فإنو  ينبغي على ادلعلم تشجيع الطلبة حىت يكون لو شجاعة يف احملادثة العربية.

واستنادا إىل البيانات  دون ادلشكلة.تسَت جيدة  ىي ،عملية تدريب الكالم أثناء التعليم

يف عملية تعليم اللغة  Role Playingسابقة، استخدمت الباحثة طريقة لعب األدوار ال

أن ىذه  على مهارة الكالم لدى الطلبة. Role Playingطريقة ديكن أن تؤثر ىذه العربية. 

 كبديلة ادلستخدمة لعملية التعليم يف الفصل الدراسي.  Role Playingطريقة لعب األدوار 

يف تعليم  Role Playingهارة الكالم باستخدام طريقة لعب األدوار دلعرفة  مدى حتقيق م

تأثير طريقة لعب "اللغة العربية، فتقوم الباحثة بإجراء حبثها حبثا دقيقا حتت ادلوضوع 

على مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن في مدرسة الجوهر  Role Playingاألدوار 

 . "0107/0108المتوسطة باندار المبونج للعام الدراسي 

 

 

 



 

 تعيين المشكالت  . أ

 خلفيات البحث السابق، تعُت الباحثة بعض ادلشكالت التالية: نوم

 . عدم شجاعة الطلبة والشعور باخلوف يف شلارسة احلوار أمام أصدقائهمٔ

 . يفًتض الطلبة بأن اللغة العربية أصعب الدروس من الدروس األخرىٕ

 العربية. عدم رغبات الطلبة يف تعلم اللغة ٖ

 مع التعليم البطيئ. يشعر الطلبة بادللل ٗ

 ج. تحديد المشكالت

على  Role Playingطريقة لعب األدوار حتدد الباحثة ىذه ادلشكالت يف تأثَت 

مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن يف مدرسة اجلوىر ادلتوسطة باندار المبونج للعام 

 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدراسي 

 د. مشكلة البحث

الت السابقة قدمت الباحثة مشكلة البحث كما يلي: ىل وجود حسب ادلشك

مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن يف على  Role Playingلعب األدوار طريقة يف تأثَت 

 ؟مدرسة اجلوىر ادلتوسطة باندار المبونج



 

 ه. هدف البحث

 ىدف البحث من ىذا البحث ىو :

مهارة الكالم لطلبة الصف على  Role Playingلعب األدوار طريقة يف . دلعرفة تأثَت ٔ

 .الثامن يف مدرسة اجلوىر ادلتوسطة باندار المبونج

 و. فوائد البحث

 . للمدرسةٔ

كمدخالت للمدرسة خاصة للمدرسُت يف اختيار طرق التعليم ادلناسبة يف 

 أنشطة التعلم والتعليم.

 . للمدرسٕ

مسامهة جيدة يف اختيار  دلدرس اللغة العربية، أن تكون ىذه نتائج البحث

 واستخدام الطريقة الفعالة يف أنشطة التعلم والتعليم.

 . للباحثٖ

من ادلتوقع أن يقدم ىذا البحث معرفة جديدة يف رلال التعليم واألساليب 

 التعليمية ليتم تطبيقها يف احلياة احلقيقية بعد إدتام دراسة الباحث.



 

 . للطلبةٗ

التعليم اجلديدة وأكثر شلتعة حسب أن حيصل الطلبة على حالة ديكن 

خصائصهم. باستخدام ىذه الطريقة اجلديدة ديكن أن يقلل ملل الطلبة يف عملية التعلم 

 وجيعل الطلبة أكثر محاسة يف أنشطة التعليم.

  



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 Role Playingطريقة لعب األدوار  .أ

 Role Playingهوم طريقة لعب األدوار . مف0

ىذا النشاط يتيح الطالب . بالقلق فيو الطالبال يشعر نشاط لعب األدوار ىو 

نخفضة ادلقدرة ذوي الالطالب ديكن  حىتلطباعة األخطاء وتشجيعو إلجراء التجريبية 

 11أن يشعر بالنجاح. 

ىي طريقة شائعة االستخدام يف رلال  Role Playingطريقة لعب األدوار أو 

ر بأنو دتثيل األدوار ادلعينات حيث يقدر الطالب على التعليم أو التدريب. لعب األدوا

 Roleويعرف سوجانا طريقة لعب األدوار  12اإلجراءات كمثل األدوار اليت يلعبها.

Playing عن طريق التمثيل أو لعب  قدرة أداء الطالب بأهنا أسلوب التعليم يؤكد على

13يف احلياة الواقعية.لبعض الظروف أو الوظائف األخرى األدوار 
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 pengantar ilmu dan metodologi يف كتابو " أما لعب األدوار عند عارف

pendidikan islam "  فهو أحد أساليب التعليم الذي يتمثل سلوكا حقيقيا يف العالقة

ادلعلم بإشارة ىو منوذج التعليم يقوم بو  Role Playingلعب األدوار أو  14.اإلجتماعية

ءة، ويبحث كل الفرقة عن أدوارىم مث بعض الطالب ذلك لتكوين الفرقة وإلقاء الكفا

 15والتلخيص والتفكَت.القيام بعرض نتائج ادلناقشة 

 نوع من األلعاب احلركية كما نقل عنو مفتاح اذلدى أن لعب األدوار  Foogعند 

وقد يكون الطالب يف مواقف معينة خارج  .edutainmentف وتعليمات و فيها أىدا

 16بيد أن التعليم احلادث داخل الفصل الدراسي.الفصل، 

ىو طريقة يستخدمها  Role Playingار ومن اآلراء السابقة يفهم أن لعب األدو 

بتمثيل أو لعب إلشًتاك التعليم نشطا  ادلعلم إلجراء أنش  التعليم ويدعو الطالب

 غراض ادلساعدة على فهم األحداث الواقعية يف ادلستقبل.األدوار أل

 Role Playing.  خطوات تطبيق طريقة لعب األدوار 0
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 Roleىذه طريقة لعب األدوار  يوجد بعض التعليمات أو اخلطوات يف تطبيق

Playing :ومن ىذه اخلطوات كما يلي ، 

 . أن يقسم الطالب إىل بعض الفرقةٔ

 باألدوار كمهنة الفردأن يقوم . يطلب أحد من كل الفرقة ٕ

 بإظهار نشاطو حسب ادلهنة.  جيب على كل طالب الذي يتمثل باألدوار ٖ

 ُت كل الدوروختمأصحابو رون عن دور خاآليناقش الطالب  .ٗ

تتوافق مع مراء . من كل إجابة مبينة ديكن معرفة بأن األنشطة ادلعينة ٘

 17الطالب.

 Role Playingمزايا وعيوب طريقة لعب األدوار . 0

.  Role Playingكما يف طريقة لعب األدوار   ، أن كل طريقة ذلا مزايا وعيوب

 ومن مزايا ىذه الطريقة ما يلي:

 Role Playingمزايا طريقة لعب األدوار  . أ

 يدّرب الطالب على دتثيل الشيئ وتدريب الشجاعةأن ( ٔ

 ( ىذه الطريقة أكثر جذابة باىتمام الطالبٕ
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Utomo Dananjaya.Op.Cit., hlm. 122-125 



 

أن يقدر الطالب على جتربة األحداث حىت يسهل التقرير بناء على تقديرىم ( ٖ

 اخلاص

فرصة للتعلم والتعبَت عن تقديرىهم توجيو مشاعر ادلكتوبة، ألن الطالب لديهم ( ٗ

 مام كثَت من الناس.أ

( تنفع ىذه الطريقة على تعليم الطالب ليكونوا قادرين على وضع أنفسهم بُت ٘

 18الناس اآلخرين. 

 عند منصور فهي كالتايل: Role Playingوأما مزايا طريقة لعب األدوار 

 أن يدّرب الطالب على تذكر ادلواد وفهمها  . أ

 جيعل الطالب أكثر إبداعية ومبادرة  . ب

 البج. تنمية مواىب الط

 تعزيز التعاون بُت الالعبُت بشكل جيدد. 

 حيصل الطالب على تعويد وتبادل ادلسؤولية مع الطالب اآلخرينه. 

 19و. ديكن تعزيز لغة الطالب ادلنطوقة حبيث يفهمها اآلخرون بسهولة.
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أن مزايا ىذه طريقة لعب األدوار منها يدّرب الطالب على  مث ذكره أبو أمحدي 

 دتثيل الشيئ وتدريب الشجاعة.

 Role Playingطريقة لعب األدوار عيوب  . ب

 عيوب كالتايل:ذلا  Role Playingو أمحدي أن طريقة لعب األدوار عند أب

 . حتتاج ىذه الطريقة إىل وقت طويل ٔ

 . يتطلب طريقة لعب األدوار استعدادا كافيا ودقيقإ

 20يف بعض األحيان ال يقوم الطالب يتمثيل األدوار، ألنو يشعرون باخلجل.. ٖ

 عند مفتاح اذلدى فهي كالتايل: Role Playingوأما عيوب طريقة لعب األدوار 

 ( ألهنا حتتاج إىل وقت طويلٔ

 علم بعض الصعوبة يف دتثيل األدوار ادلعينة جيد ادل( ٕ

 ( ال ديكن أن يطبق ادلعلم طريقة لعب األدوار يف حالة غَت مواتيةٖ

 ( يتطلب طريقة لعب األدوار استعدادا كافيا ودقيقاٗ

 21ال ديكن جلميع ادلواد باستخدام ىذه الطريقة.( ٘

 Role Playing. أهداف طريقة لعب األدوار 5
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ب األدوار إىل حتقيق األىداف النعينة، ومن أىداف يهدف استخدام طريقة لع

 طريقة لعب األدوار ىي:

 فهم مشاعر اآلخرين . أ

 توزيع ادلسؤولية  . ب

 ج. احًتام مراء اآلخرين

 د. التقرير باجملموعة

 ه. تعزيز احلساسية ضلو مشكلة االعالقات اإلجتماعية

 22و. إثارة الدافع والرغبة يف التعلم.

 Role Playingلعب األدوار  طريقة أنواعب. 

لعب األدوار ىو أحد أشكال األلعاب الًتبوية ادلستخدمة يف شرح ادلشاعر، 

وفقا ل  وادلواقف، والسلوك هبدف اإلرتقاء إىل مستوى مشاعر اآلخرين وطريقة تفكَتىم.

Vygostky  يف نظرية البناء أن األطفال مل يقدىون على التفكَت بصورة رلردة، باستخدام

األدوار يطور األطفال قدراهتم اجملردة. وحتفيز إبداع األطفال للتعبَت، والثقة  لعب

 بالنفس، والتعلم يف التواصل العام. تنوعت ىذه أنشطة لعب األدوار إىل نوعُت، مها:

                                                             
 



 

 . لعب األدوار ادلكرؤ

يف ىذه األنشطة يلعب الطالب دورا حقيقيا باستخدام األدوات كبَتة 

لباس أبيض اللون لتمثيل األدوار  كالطبيب. الطالب  احلجم . مثل استخدم

يدرسو العديد من القدرة األكادديية، مثل عندما ديلك الطالب خرباهتم اليومية أن 

 االىتمام حبل ادلشكالت والتعاون مع اآلخرين.

 . لعب األدوار ادليكروٕ

يف ىذه األنشطة، يتحرك الطالب األشياء حبجم صغَت لًتتيب 

  23 ل القفص باحليوانات.األحداث. مث

 ج. مهارة الكالم

 . تعريف مهارة الكالم0

أما الكالم عند خبَت النحويُت فهو  24القول ، التحدث والنطق. ىو الكالم لغة

وتعريف الكالم يف اإلصطالح ىو نطق األصوات العربية  25لفظ مرّكب يقوم بو متعمدا.
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 للغة.نطقا سليما حبيث خترج ىذه األصوات من سلارجها ادلتعارف عليها لدى علماء ا
26



 :ٓٚما قال اللع يف القرمن يف سورة األحزاب :ك

 (ٓٚيَاَيُـَّهاالََّذ ْيَن ءَاَمنـُْو ااهلَل َوقـَْوُلْوا قـَْو اًل َسِدْيًدا )

أن يتقوا إليو حقا تقاتو، بتشَت اآلية السابقة إىل أن اهلل يأمر مجيع ادلسلمُت 

لتحدث، أنو سيظهر كلمة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر. الطالب القادر على ا

تواصلية واضحة وسهلة فهمها. الكالم ىو شكل من سلوك الناس باستخدام العوامل 

 ادلادية، والنفسية، والداللية، واللغوية.

مهارة الكالم إحدى من أنواع ادلهارات اللغوية جيب حتقيقها يف تدريس اللغات 

لتواصل ادلتبادل باستخدام اللغة. احلديثة. الكالم ىو كوسيلة رئيسية لتعزيز التفاىم وا

الكالم بأنو األنشطة اإلتصالية على شكل احلوار بُت شخصُت أو أكثر، حيث يتكلم 

ادلتكلم ويسمع اآلخرون بتبادل األدوار. ويف أداء احملادثة يستخدم ادلتكلم الكلمات 

 27واجلمل والعبارة كوسيلة لنقل الرسالة.
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لكالم ىي النشاط للتعبَت ومن التعريفات السابقة، تستنب  الباحثة أن مهارة ا

عن األفكار واألراء واالقًتاحات من خالل التعبَت الشفهي لتكملة حاجة اإلتصال مع 

تأثَت الناس اآلخرين ألغراض الكالم مقبوال من اجملتمع. يهدف ىذا النشاط الكالم إىل 

نشاط ادلتكلم. وجود العالقة ادلتبادلة بُت ادلتكلم والسامع ديكن أن يؤدي إىل ال قبل

 اإلتصال أكثر فعاال.

 . اختبار مهارة الكالم0

اختبار مهارة الكالم ىو جزء مهم يف اختبار اللغة. أن اذلدف من اختبار مهارة 

الكالم ىو لقياس قدة الطالب على استخدام اللغة العربية نطقا صحيحا وسليما. 

وى التقليد إىل ولتحقيق ذلك اذلدف، فينبغي على ادلعلم تغيَت أمناط التعليم من مست

 ستوى قدرة الطالب بالتعبَت عن األفكار اآلراء لفظيا.م

التحدث باللغة العربية ىو قياس قدرة الطالب كان قياس قدرة الطالب على 

على التعبَت عن األفكار واآلراء وادلشاعر بالتعبَت الشفوي. ىناك بعض أشكال االختبار 

 لغة العربية، منها:ادلستخدم لقياس قدرة الطالب على التحدث بال

 وصف الصورة( ٔ



 

يطلب من الطالب وصف الصورة باستخدام اللغة العربية الشفهية. ويف 

 وصف الصورة إعطاء الطالب بعض األسئلة ادلتعلقة بالصورة.

 وصف اخلربة(  ٕ

يطلب من الطالب وصف اخلربة، كمثل الًتفية واخلربات ادلمتعة واحملزنة 

 وغَتىا.

 ( ادلقابلةٖ

ما تستخدم ادلقابلة أو احملاورة يف مهارة الكالم، سواء كان يف غالبا 

عملية التعليم أو يف قياس قدرة ادلتعلم. ويف ادلقابلة أو احملاورة، يتحاور ادلتعلم عن 

ادلوضوعات ادلعينة وادلعايَت احملددة. وأن يقوم ادلعلم بادلقابلة أو احلوار بُت طالبو، 

 أو الطالب مع اآلخرين.

 

 

 تعبَت احلر( الٗ

يطلب من الطالب للتعبَت احلر. فالتعبَت احلر لو معنيان، األول يطلب 

دقائق.  ٚ-٘من الطالب للتعبَت عن موضوع احلر باستخدام اللغة العربية حول 



 

 ٚ-٘الثاين، يطلب من الطالب للتعبَت احلر عن موضوع الدروس ادلعينة حول 

 دقائق.

حلّر وىي تتعلق مبوضوع الدروس أن ادلوضوعات ادلستخدمة يف التعبَت ا

اليت يدرسها الطالب يف ادلاضي، ألن اذلدف الرئيسي منها لقياس قدرة الطالب 

 على احملادثة باللغة العربية وال على مضموهنا.

 ادلناقشة( ٘

ادلوضوعات احملددة، ديكنو أن للقيام بادلناقشة عن  من الطالبيطلب 

مستوى ادلتقدم أو إجراء ادلناقشة  يستخدم طريقة ادلناظرة خاصة للطلبة يف

  28البسيطة.

 . الجوانب المهمة في مهارة الكالم0

الكالم يف اللغة األجنبية مبعٌت ادلهارة األساسية وىي اذلدف من تعليم اللغة. 

وسيلة اإلتصالية مع اآلخرين، ىناك عنصران مهمان يف الكالم مها فهم والكالم ىو 

جيد ادلعلم األخطاء يف بعض األحيان  ادلتكلم وتفهيم السامع على الرسالة ادلقدمة.

 اجلوانب اللغوية أو اجلوانب غَت اللغوية.األخطاء يف  إما للطالب والعيوب
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عند أمحد فؤاد أفندي، أن األشياء األساسية اليت جيب مراعتها يف أنشطة مهارة 

 الكالم ىي:

 من اجلوانب اللغوية ىي:.  ٔ

 النطق . أ

 الدقة  . ب

 اللهجة والنرب ج.

 اختيار الكلمة . د

 اختيار العبارة . ذ

 ترتيب اجلملةه. 

 التنوع و.

 من اجلوانب غَت اللغوية. ٕ

 الطالقةأ. 

 إتقان ادلوضوعب. 

 ادلهارة . ج



 

 التفكَت . د

 الشجاعة . ه

 الرشاقة . و

 االجتهاد . ز

 التعاون . س

من البيان السابق، استخدمت الباحثة مخسة اجلوانب لتقييم مهارة الكالم  

التايل: النطق، تركيب اجلملة، النرب والنغمة، إتقان ادلوضوع، والشجاعة. اختارت ك

يستخدم  الباحثة ىذه اجلوانب ألهنا حتتوي على اجلوانب اللغوية واجلوانب غَت اللغوية.

 29التقييم اجملموعي. لذايت أو اللتقييم  التقييم  عيارمىذا 

يف مهارة باحثة أن ىناك العناصر ادلهمة بناء على البيان السابق، تستنب  ال

 الكالم ىي فهم ادلتكلم وتفهيم السامع على الرسالة ادلقدمة.

 . مراحل تدريب الكالم5

يف السابق  هكما ذكر   .يف مرحلة ادلبتدئ، يشبو تدريب الكالم بتدريب اإلستماع

ج بُت التدريب أن تدريب اإلستماع فيو مرحلة اإلستماع والتقليد. ىذا التدريب ىو ادلزي
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األساسي دلهارة اإلستماع والكالم، لكن ختتلف أىدافها إختالفا قليال. واذلدف النهائي 

من تدريب اإلستماع ىو القدرة على فهم ما يسمع إليو. بينما اذلدف النهائي من 

كالمها شرط مهم تدريب الكالم وىو التعبَت عن اآلراء واألفكار والرسائل إىل آلخرين.  

 الشفوي الفعايل.للتواصل 

 فيما يلي تشرح الباحثة عن بعض مناذج التدريب دلهارة الكالم، منها:

 التدريب التشاركي والتدريب التشخيصي ( ٔ

يقصد ىذا التدريب لتدريب بداىة الطالب وطالقتهم. وخطوة تدريبو كما 

 يلي:

 يذكر ادلدرس كلمة واحدة ويذكر الطالب الكلمة األخرى ادلًتابطة، مثل ( أ

 شعر-رأس

 يذكر ادلدرس كلمة واحدة ويذكر الطالب الكلمة األخرى غَت مًتابطة  ( ب

 ج( يذكر ادلدرس االسم، ويذكر الطالب اسم الصفة ادلناسب

 د( يذكر ادلدرس الفعل، ويذكر الطالب الفاعل ادلناسب

ه( يذكر ادلدرس الفعل، والطالب يذكر الفاعل ادلناسب والطالب األخرون 

 اكيب وينطق اجلمل الكاملة.يستكمل الًت 



 

حها ادلدرس من ادلفردات وحيفظها الطالب فيمس و( يكتب ادلدرس االمساء

 مث يذكر ادلدرس امسا واحدا ويذكر الطالب أنواع تلك األمساء.

 ز( التخمُت يف اكتساب ادلفردات

 ( تدريب األمناط اللغويةٕ

اذج التدريب فيما يتعلق بتدريب تعليم القواعد، فشرحت الباحثة بعض من

( التدريب ٕ، mekanis( التدريب التلقائي ٔوالذي يقسم إىل ثالثة أقسام، ىي: 

 .komunikatif( التدريب اإلتصايل ٖ، bermaknaذات ادلعٌت 

 تدريب احملادثة ( ٖ

ىناك بعض األساليب لتدريب الكالم الذي طوره معلمي اللغة. لكل 

ادلثال طريقة السمعية الشفوية وىي ادلدخل أو الطريقة تأكيد معُت، على سبيل 

الطريقة اليت تؤكد على حفظ احلوار قبل إجراء احلوار احلّر. بينما الطريقة اإلتصالية 

 وىي تؤكد على فهم احلوار كمثل فوائد كل احلوار وسياقو.

 ( احلكايةٗ



 

من ادلمكن أن تكون احلكاية أو القصة إحدى من العمليات ادلفرحة. ولكن 

يا للطالب الذي ينال الوظيفة، ألنو ال ديلك التصور عما حيكى عنو. قد تكون تعذب

 لذلك أن يساعدىم ادلعلم يف إجياد موضوع احلكاية.

 ( ادلناقشة٘

( ٔويف ادلناقشة أنواع من الطريقة ادلستخدمة يف تدريب الكالم، منها: 

 اقشة اللوحة.( ادلنٗ( ادلناقشة اجلماعة، ٖ( ادلناقشة احلرة، ٕادلناقشة بُت فرقتُت، 

 ( ادلقابلةٙ

 ( ادلسرحيةٚ

اذلدف من تدريب الكالم هبذه ادلسرحية ىو توجيو الطالب إىل استخدام 

شجاعة  تعزيزاجلملة والعبارة الصحيحة واسخدام األشكال الرمسية أو غَتىا وكذلك 

 خاصة دلواجهة مجيع ادلشاىدين.الطالب 

 ( احملاضرةٛ

الطالب على اخلربات الكافية يف بعض ينبغي أن يتم ىذا النش  بعد حصول 

النشاط الكالم اآلخر كمثل احملادثة، واحلكاية، وادلقابلة، وادلناقشة وما أشبو ذلك. 



 

ويتطلب دائما إىل أسلوب اللغة اجليدة. ىذا الشيئ مهم ألن نشاط احملاضرة رمسي 

30لذلك من الضروري أن حتتاج إىل أوقات كافية.
    

 

 .كفاءة مهارة الكالم4

ق الدقيقة ادلختلفة من الفرو مهارة الكالم ىي التعبَت عن بعض اآلراء واألىداف 

لفظيا . ال ديكن احلصول على الكالم إال إذا كان ادلتكلم لو الكفاءة ادلتعلقة بالكالم، 

( أن يتميز بُت ٕ( أن يقدر على نطق األصوات العربية من سلارجها الصحيحة، ٔىي: 

أن ( ٗ( أن يهتم بالنرب واللفظ القطعي يف الكالم، ٖالنطق واحلركات الطويلة والقصَتة، 

أن يقدر على استخدام احلركات غَت متغَت، ( ٘يعرب عن األفكار بالًتكيب الصحيحح، 

( ٛ( أن يقدر على التوقف يف احملل ادلناسب يف أثناء الكالم، ٚ( أن ينطق بالطالقة، ٙ

أن يقدر على تعبَت األفكار باستخدام  (ٜأن يقدر على إدتام احملادثة بشكل طبيعي، 

 31ل الناطقُت.اللغة ادلفهومة من قب

 الدراسات السابقة  . ب

 ىناك بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا البحث كما يلي:
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(، حتت ادلوضوع " فعالية تطبيق احلوار ٕٗٔٓحسن ادلعاشرة )الرسالة العلمية  . أ

 رسة ادلتوسطة احلّر على مهارة الكالم العربية لطلبة الصف الثامن يف ادلد

دلت نتائج البحث أن ىناك الًتقية من االختبار القبلي  كيندال.احلكومية  

ويف االختبار  ٜٗ،ٚٙوالبعدي. يف االختبار القبلي للفصل ادلراقيب بنتيجة 

. أن الفصل التجرييب أحسن من الفصل ادلراقيب. ومن ٕٗ،ٓٛالبعدي بنتيجة 

على تفعيا مهارة الكالم العربية لدى  خالل استخدام منوذج احملادثة احلرة قادر

 يف ادلدرسة ادلتوسطة  احلكومية كيندال.طلبة الصف الثامن 

(، حتت ادلوضوع "تاثَت طريقة لعب ٕ٘ٔٓالرسالة العلمية مييت سافطري )  . ب

على دوافع التعلم يف درس اللغة اإلندونيسية لطالب  Role Playingاألدوار 

للعام الدراسي  Cempaka I Putihدائية احلكومية الصف اخلامس يف مدرسة اإلبت

استنادا إىل نتيجة البحث، يبُت أن تعليم اللغة اإلندونيسية  .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ

بطريقة لعب األدوار لو تأثَت على دوافع التعلم. ىذه احلالة حتقق بوجود نتيجة 

thitung   =ٕٙ،٘ٗ٘% فيحصل  ٘. ومن نتيجة التوزيعات مبستوى األمهية

  ٗٚٓ،ٕأكرب من  ٘ٗ٘،ٕٙ thitung> ttabel، ألن ٚٗٓ،ٕ=   ttabelة على الباحث

 مقبول. Haمرفوض و  H0فيمكن االستنباط أن 



 

(، حتت ادلوضوع "تأثَت طريقة لعب األدوار على ٕٙٔٓج.  السالة العلمية، رفيدة )

 DDIترقية نتائج التعلم لدرس العقيدة واألخالق لطالب ادلدرسة ادلتوسطة 

KULO حية سيدراف. دلت نتائج البحث أن ىناك تأثَت طريقة لعب بنا

األدوار على نتائج التعلم لدرس العقيدة واألخالق. أن النتائج اذلامة للفصل 

 < thitung> ttabel (1,6770( ونتيجة 81,14 < 84,41التجرييب وادلراقيب ىي )

1,6723.) 

 

 ج. اإلطار التفكيري

 ابق، قتقدم الباحثة اإلطار التفكَتي كالتايل:بناء على النظرية ادلذكورة يف الس

يدل على ُت إمكانات الطالب، لكن الواقع ن ادلتوقع أن يقدر ادلعلم على حتسم

أن بعض األساليب واإلسًتاتيجية ادلطورة مل يكن ناجحا على األمثل. ويف األنشطة 

ال شلال وديكن تعزيز التعليمية ىناك احلاجة إىل الطريقة اليت جتعل التعليم مثَتا وجذابا و 

 نشاط الطالب. ألن الطريقة ىي شيئ جيب االىتمام بو ادلعلم عند التعليم.

أن استخدام الطريقة ادلناسبة ديكن أن يساعد الطالب على فهم ادلواد التعليمية 

حبيث ديكن احلصول على نتائج التعلم خاصة دلهارة الكالم. جيب أن تكون الطريقة 



 

وبالتايل فينبغي على ادلعلم حبث الطريقة لتكوين وضع التعليم  مناسبة حبالة الطالب.

. تعترب ىذه Role Playingنش ، وإحدى الطرق ادلستخدمة ىي طريقة لعب األدوار 

قادرة على ترقية مهارة الكالم ، ألن ىذه الطريقة  Role Playingطريقة لعب األدوار 

خدم ىذه الطريقة باشًتاك الطالب مثَتة لالىتمام وديكن تطبيقها يف بعض الدروس. تست

، باستخدام طريقة لعب األدوار قادرة على تزويد الطالب بالفهم يف عملية التعليم

 والكفاءة.

( يتطلب طريقة ٕ( حتتاج ىذه الطريقة إىل وقت طويل، ٔعيوب ىذه الطريقة ىي: 

تمثيل ( يف بعض األحيان ال يقوم الطالب يٖلعب األدوار استعدادا كافيا ودقيقا، 

 األدوار، ألنو يشعرون باخلجل

 

 . فرضية البحثد

أما الفرضية اليت قدمتها الباحثة فهي "وجود التأثَت يف استخدام طريقة لعب 

على مهارة الكالم العربية لطلبة الصف الثامن يف مدرسة اجلوىر  role playingاألدوار 

 ".ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓادلتوسطة باندار المبونج للعام الدراسي 



 

Ho : µ1 ≤ µ2  : عدم التأثَت يف استخدام طريقة لعب األدوارrole playing  على

 مهارة الكالم العربية

H1 : µ1 ≥ µ2:  وجود التأثَت يف استخدام طريقة لعب األدوارrole playing  على

 مهارة الكالم العربية
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