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 ملخص البحث

يف  (Scramble Word). فعالية استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 2021، حي نبيال
احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية  مبدرسة تعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن

. الرسالة العلمية، قسم تعليم اللغة العربية. املشرفة األول: الدكتوراة  بنجرماسني
الثاين: حممد كامل رمي أنصار، احلاجة نور ليلى، املاجستري، واملشرف 

 املاجستري. 

مهارة ،  (Scramble Word)لعبة كلمة التدافع وسيلة الكلمات الرئيسية: 
 الكتابة

أثارت الباحثة هذا البحث ألهنا وجدت عدة مشاكل يف تعلم اللغة العربية خاصة 
ما يكون تعليم غياب التعليم اخلاص لـمهارة الكتابة، عادة يف تعليم مهارة الكتابة وهي 

مهارة الكتابة قلياًل فقط يف تعليم القواعد  أو غريها من املهارات، وهذا أيًضا جمرد كتابة 
عادية للممارسة. باإلضافة إىل ذلك، يقوم املدرس بفحص وتقييم كتاباهتم فقط من 
خالل االختبارات اليومية وامتحانات الفصل الدراسي. ميكن أن يؤثر ذلك على الطالب 

هاراهتم الكتابة. لذالك ُتظهر نتائج التعليم يف كتابة اللغة العربية أهنم ليسوا معتادين يف م
على كتابة احلروف العربية وال يزالون غري قادرين على ربط احلروف اهلجائية بشكل 

 صحيح.
فعالية استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع هذا البحث العلمي حتدث عن 

(Scramble Word)  احلامد بلس  مبدرسة مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامنيف تعليم
. وأهداف هذا البحث هو ملعرفة فعالية استخدام وسيلة املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني

 يف تعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن (Scramble Word)لعبة كلمة التدافع 
 .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة



  

 ز
 

استخدمت الباحثة يف هذا البحث املدخل الكمي باألسلوب شبه التجرييب. ذايت 
. احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة طلبة الصف الثامنالبحث هي 

موضوع البحث يف هذا البحث قدرة طلبة يف الكتابة خاصة على ربط احلروف اهلجائية 
يف تعليم اللغة العربية. ومجع  (Scramble Word)باستخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 

 .واملالحظة  البيانات البحث هي االختبار )االختبار القبلي واالختبار البعدي( والوثائق
أما نتائج البحث فوجدت املختلفة بني نتيجة الطلبة االختبار القبلي واالختبار 

يف الكتابة لطلبة   (Scramble Word)البعدي باستخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 
بناء على حساب  .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة الصف الثامن

توجد نتيجة الوسط احلسايب االختبار القبلي  IBM SPSS Statistic V.22برنامج 
. وتتحصل من االختبار 82،31.   و نتيجة الوسط احلسايب االختبار البعدي 60،00

U ف 0،05أصغر من  0،027بار البعدي يف االخت مان ويتين Ha مقبولةHo  .مردودة
يف  Scramble Word))فرضية هذا البحث يعين استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 

 مبدرسة الكتابة تستطيع أن يرقي نتيجة الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن
 .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني
 

 

  

 

 

 

 


