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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث . أ
العرب  لغة أجنبية يتم دراستها على نطاق واسع من قبلاللغة العربية هي      

، ميكن للعديد من اإلندونيسيني الذين يدرسون وغري العرب. يف هذا الوقت
، وأحد غة العربية على نطاق أوسعاللغة العربية هبدفهم أن يعرفوا ويفهموا الل

اللغة  ميميكن تعل ية اإلندونيسيني هم من املسلمني.العوامل أيًضا هو أن غالب
 العربية يف التعليم النظامي وغري النظامي.

اهلل سبحانه وتعاىل جعل اللغة العربية لغة القرآن ألن اللغة العربية هي      
أفضل لغة على اإلطالق. القرآن هو دليل جلميع املسلمني يف العامل. الشخص 

 ، وهية الصحيحة سيحصل على بعض الفوائدالذي يدرس اللغة العربية بالني
احلصول على املكافأة من اهلل سبحانه وتعاىل ألنه تعلم لغة القرآن. هذا كالم 

 :2اهلل تعاىل يف سورة يوسف اآلية 
َزْلَنا هُ    1(2: 12. )يوسف قـُْرآن ا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن  ِإنَّا أنـْ

ميكن  وسائلم اللغة العربية اسرتاتيجيات وطرق ومناذج و ييتطلب تعل     
م. بالطبع جيب أن يكون املعلمون قادرين على ياستخدامها يف عملية التعل

 طرقم ألن االسرتاتيجيات و ياختيار أيهما مناسب لتطبيقه يف عملية التعل
، يف اختياره جيب أكيد مزايا وعيوب لكل منها. لذلكووسائل اإلعالم هلا بالت

م بفعالية يعملية التعل تعديله وفًقا الحتياجات الطالب حبيث ميكن تشغيل
 وكفاءة.
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، فإن البحث عن  طلب األساليب والنماذج الصحيحةباإلضافة إىل     
إلعالم يف معلمني يتمتعون جبودة عالية وإبداع ، أو عن طريق إشراك وسائل ا

أمر ضروري للغاية يف التعلم. سرتكز املناقشة يف هذه ، عملية التعليم والتعلم
الكتابة )مهارة  ةم اللغة العربية بشكل خاص على مهار يالدراسة على تعل

 (.ةالكتاب
، ماعاالست:أنواع من املهارات وهي 4، هناك م اللغة العربيةييف تعل     

ارات األربع يف هي أعلى مهارة من بني امله ةكتابال، والكتابة. اءة، والقر والكالم
اليت هي صعبة للغاية ألهنا جيب أن  ةالعربية. كتابة هي إحدى املهار  م اللغةيتعل

، وقواعد إعداد اللغة حبيث يسهل فهم كون قادرة على إتقان عناصر اللغةت
 الكتابة.

 ةم اللغة العربية وخاصة يف مهار يال توجد بعض املشاكل اليت تنشأ يف تعل     
م يالكتابة. الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف العمل على املهام وتقييم تعل

ست لغة ، ألن اللغة العربية ليشيء طبيعي ةوخاصة يف مهارة الكتاب اللغة العربية
، ولكن حيصلون عليها اجتماعية يومية يف بيئتهم، سواء يف املنزل أو يف اجملتمع

لمها الطالب بية هي أحد املواد اليت يتعفقط يف املدرسة. وذلك ألن اللغة العر 
، ولكن املدارس مل مجيع املدارس املواد العربية، ال حتيف املدرسة. ومع ذلك

 اإلسالمية فقط هي اليت تفعل ذلك.
يف مدينة  توسطةاملدارس املأو  ارس اإلعداديةكما هو احلال مع إحدى املد     

. بناًء اإلسالمية بنجرماسنياحلامد بلس املتوسطة  مدرسة ، وهيبنجرماسني
على معلومات  ثةالباح ت، حصلةاليت أجراها الباحثعلى الدراسات األولية 

م اللغة العربية يف املدرسة يف يم اللغة العربية يف املدرسة. إن نظام تعليحول تعل
م ي. يف تعلةتطبيق االسرتاتيجيات واألساليب والنماذج ووسائل اإلعالم جيد

لكن ريستال السائل واأللعاب. اجليدة مثل شاشات الك لاستخدام الوسائ



3 
 

 

مهارة  مي، عادة ما يكون تعلمهارة الكتابةم اخلاص لـيالتعلاملؤسف أنه ال يوجد 
، وهذا أيًضا جمرد  اتأو غريها من املهار  القواعد  ميقلياًل فقط يف تعل الكتابة

وتقييم  بفحص  س، يقوم املدر ادية للممارسة. باإلضافة إىل ذلككتابة ع
كتاباهتم فقط من خالل االختبارات اليومية وامتحانات الفصل الدراسي. ميكن 

، جيب أن يكون هناك . لذلكةعلى الطالب يف مهاراهتم الكتاب أن يؤثر ذلك
اهتمام متساٍو جبميع املهارات اللغوية وميكن للطالب إتقان كل هذه املهارات. 

يكون قادرًا على إدخال املواد يف م يف أي مهارة ، وجيب أن يال تدع التعل
 .م حىت لو كان قلياًل يالتعل
 احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسةيف الفصل الثامن       

اللغة  ةم يف كتابيهناك اختالفات خمتلفة يف نتائج الطالب. ُتظهر نتائج التعل
ن غري قادرين على العربية أهنم ليسوا معتادين على كتابة احلروف العربية وال يزالو 

، جيب أن يكون هناك تصحيحات بشكل صحيح. لذلك جائيةروف اهلاحلربط 
للمعلمني حبيث ميكن التغلب على ذلك من خالل تطبيق األساليب 

 م املناسبة.يواالسرتاتيجيات أو وسائل التعل
املعلمون اجليدون بشكل عام دائًما استخدام طرق التدريس  حياول     

جيدة وفعالة. صحيح أن وسائل اإلعالم هلا دور  لواستخدام أو تطوير وسائ
م اللغات األجنبية من أجل تسهيل املعلمني يف توصيل املواد يف يمهم يف تعل

اًسا الفصول الدراسية. حبيث يشعر الطالب بأهنم منجذبون ألن يكونوا أكثر مح
 م.يللمشاركة يف أنشطة التعل

م اللغة ييف تعل لةللتغلب على هذه املشاكل ، من الضروري تطبيق وسي     
تعليم الوسائل مفيد جدا يف حتسني  مهارة الكتابة.م يالعربية ، وخاصة يف تعل

جودة مهارات الكتابة اجلميلة حىت يتمكن اآلخرون من فهمها بسهولة. كما 
قال أمني أخسني شرح أن الوسائل هو كل شخص أومادة أو أداة أو حدث 
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حيدد الشروط الىت متكن الطالب من اكتساب املعرفة واملهارات واملوقف 
  2السلوك.

شهدت وسائل تطورا سريعا للغاية, ومنها وسائل األلعاب. من وقت اآلخر,      
 الطالب يلعبون دورا نشاطياإحدى الوسائل الىت جتعل  وسائل األلعاب تعد
. مع هذه اللعبة سوف داعيا, كما ميكنهم استكشاف إمكانيات الطالبوإب

م. يف تعليم الكتابة, حنتاج , واحلماسة يف التعلوالسعادة ,يشعر الطالب بالراحة
جعل الطالب  ة يففعالة للغاي اللعبةحقا إىل ظروف جيدة وممتعة للطالب. ألن 

اللعبة اللغوية تساعد يف جناح عملية التعليم والتعلم  بطريقة ممتعة. يفهمون الدرس
جودة  اللغة العربية. أّن تعليم اللغة العربية املؤسسة على البيئة واللعبة فعالة يف ترقية

 3قراءة القرآن وكتابته.

 كلمة التدافع  هي لعبة الكتابةيف مهارة  األلعابوسائل إحدى 
"Scramble word" بط احلروف ، واليت هتدف إىل تدريب الطالب على جتميع ور

، وتطوير قدرة الطالب على إتقان املفردات. ميزة هذه العشوائية يف املفردات
، وتثري احلماس يف الشعور بالتضامن داخل اجملموعةز اللعبة هي أهنا ميكن أن تعز 

، كما جيب على كل العب حماولة تذكر والشعور باملسؤولية يف اجملموعة ميالتعل
ل يف هذه اللعبة. ويف الوقت مها للمساعدة يف حل املشاكياملفردات اليت مت تعل

 عب حًقا املفردات اليت مت، فإن الضعف هو أنه إذا مل يتذكر كل النفسه
 ، فستتطلب وقًتا طويالً يف هذه اللعبة.مهايتعل

                                                           
2
M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2012) , hlm. 24. 
3
 SMP PLUS CORDOVA مهة االستقامة, تطبيق اللعبتني "مهس الفعل" و"العد والتصديق" يف      

BANYUWANGI:املعيار , UIN Malang ,Vol. 3, No. 1 ,2020 .66, ص. 
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يف التغلب على  مناسبة جدا "Scramble Word"وفقا للباحثة, فإن لعبة 
املشكالت يف اجملال حيث يكون الغرض من هذه اللعبة هو حال مشكلة تغليم 
مهارة الكتابة حول ربط احلروف العربية بشكل صحيح. لذالك اختارت الباحثة 

 يف هذه الدراسة. "Scramble Word"لعبة 
، ميكن أن يكون هذا حالً "Scramble Word"اللعبة  يلةمع وجود وس

مهارة م اللغة العربية ، وخاصة يبدياًل يف مساعدة املعلمني على حتسني تعل
. هذه الكتابة ميلتعلسني نتائج التعلم يف املدارس املختلفة وميكن أيًضا حتالكتابة 

 عملية وسهلة التنفيذ يف املدارس.اللعبة هي لعبة 
فعالية "بعنوان ء حبث إىل إجرا باحثةتاج الحت، أعاله استناًدا إىل اخللفية

في تعليم مهارة  (Scramble Word)لعبة كلمة التدافع خدام وسيلة است
الحامد بلس المتوسطة اإلسالمية  بمدرسةالثامن الكتابة لطلبة الصف 

 ."بنجرماسين
 اإلجرائيلتحديد ا . ب

لتسهيل الفهم على املوضوع "فعالية استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع      
(Scramble Word)  احلامد  مبدرسةيف تعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن

حتتاج الباحثة إىل تقدمي تعريف عملي  ,"بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني
 على النحو التايل :لعنوان البحث 

 فعالية .1
تأيت هذه الفعالية من الكلمة الفعالة مبعىن التأثري. لذا ميكن تفسري 
هذه الفعالية على أهنا مقدار النجاح الذي ميكن حتقيقه من شيء 

هل ميكن أن نوان هو معني. ميكن االستنتاج أن الغرض من هذا الع
إىل حتسني  "Scramble word" كلمة التدافع  لعبة يلةاستخدام وس يؤدي 
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هذا القيمة املعيارية للفعالية يف  .نتائج تعلم الطالب يف مهارات الكتابة
 .75البحث هي 

 وسيلة .2
ريكا نقاًل عن عبد وفًقا جلمعية تكنولوجيا التعليم واالتصال يف أم     

 هي مجيع األشكال والقنوات اليت الوسيلة، فإن الوهاب روسيدي
. بينما قال ح. أسناير 4املعلوماتأو  يستخدمها املعلم لتوجيه الرسائل

هي شيء يوجه الرسائل وميكنه  الوسيلةصري الدين عثمان أن و م. ب
حتفيز أفكار الطالب ومشاعرهم ورغباهتم حىت يتمكنوا من تشجيع 

 5عملية التعلم بأنفسهم.
هي  الوسيلة التعليميةميكننا استنتاج أن  ،املذكورة أعاله تعريفانمن      

وجعل ، كن أن تساعد املعلمني يف التدريسوسيلة من الوسائل اليت مي
، وممتعة للطالب لفهم حمتويات التعلم أكثر إثارة لالهتمام، وليس رتابة

 التعلم بسهولة.
 "Scramble Word" لعبة كلمة التدافع .3

هي لعبة حيث جيب على  "Scramble Word"كلمة التدافع       
اليت مت توزيعها بشكل عشوائي يف مفردات الطالب ترتيب احلروف 

تطبيق هذه اللعبة باستحدام اإلنرتنت, وحتديدا  معينة وتساعدها صورة.
مث  covid-19بسبب جائحة  Google Meet   و  WhatsAppعرب 

تطبيق هذه  التعليم باستخدام نظام عرب األنرتنت أو التعليم من املنزل.
 6-5وعات تتكون من جمم 5ىل ينقسم الطالب إالوسيلة هو 

 Scrambleكيفية إكمال لعبة "  دّرسةشرح املتأشخاص، وبعد ذلك 

                                                           
4
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN-Malang Press, 

2009), hlm. 26. 
5
H. Asnawir & M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta : Ciputat Pers, 

2002), hlm. 11. 
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Word"على كل  لمة التدافعك  4بتوزيع  دّرسةاملت . بعد ذلك قام
طلب من الطالب مناقشة تجمموعات.   whatssapp 5-1 جمموعة

 رتتيب األحرف العشوائية يف املفردات الصحيحة وفًقا للصورة املوجودة.ل
 مهارة الكتابة .4

لنقل الرسائل واألفكار مهارة الكتابة هي القدرة على الكتابة 
والتعبري عن املشاعر للقراء يف شكل مكتوب. يف الكتابة، حنتاج إىل 
إتقان عناصر اللغة، وقواعد إعداد اللغة اليت يسهل فهمها. لذلك، 
جيب أن نتدرب ونتعلم كثريًا حىت نتمكن من إنتاج كتابة جيدة 

أّما موضوع مهارة الكتابة يف هذا البحث يعين املوضوع عن  .يحةوصح
، والذي هذه الدراسة هو املستوى املبتدئ لغرض من الكتابة يفاملهنة. ا

حرف اهلجائية باملفردات الصحيحة، وفصل املفردات يركز على ربط األ
 ية وصنع مجل بسيطة.اهلجائإىل أحرف 

 اإلسالمية بنجرماسينالحامد بلس المتوسطة  مدرسةال .5
إحدى هي  احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني املدرسة

الشارع  وعنواهنا يف بنجرماسني املتوسطة املوجودة يف مدينةمدارس من 
مشال . عاللق أوتارا, منطقة. 40, حي ركن 84تيمبوس بريومناس رقم. 
احلامد  مبدرسة، جنوب كاليمانتان. نجارماسنيباجنارماسني، مدينة ب

 هي مؤسسة تعليمية حتت رعاية مؤسسة.بلس املتوسطة اإلسالمية 

"فعالية ، فإن الغرض من عنوان البحث ناًدا إىل تأكيد املتغريات أعالهاست
يف تعليم مهارة الكتابة  (Scramble Word) استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع

هو  "اإلسالمية بنجرماسنياحلامد بلس املتوسطة  مبدرسةلطلبة الصف الثامن 
من خالل اجلمع  يم مهارة الكتابةدراسة عن كيفية قيام املعلم بنقل املواد يف تعل

اليت حيتوي على عناصر دعم التعلم من  "”Scramble Wordاللعبة  لبني وسائ
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أجل حتقيق أهداف التعلم اليت صيغت حبيث يتمكن الطالب من حتقيق نتائج 
 م املثلى.يالتعل

 
 البحث أسئلة . ج

 أن املشكلة الرئيسية يف هذا البحث هي : ،خلفية استناًدا     
يف تعليم مهارة  "Scramble Word"كلمة التدافع استخدام وسيلة لعبة   كيف .1

احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية  مبدرسةلطلبة الصف الثامن  الكتابة
 ؟ بنجرماسني

تكون فعالة لرتقية  "Scramble Word"كلمة التدافع استخدام وسيلة لعبة   هل .2
احلامد  مبدرسةلطلبة الصف الثامن تعليم مهارة الكتابة نتائج تعلم الطلبة يف 

 ؟ بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني

 أهداف البحث . د

 فمن أسئلة السابقة, فقدمت الباحثة اهلدفني :

يف تعليم " Scramble Word"كلمة التدافع استخدام وسيلة لعبة   ملعرفة كيف  .1
احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية  مبدرسةمهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن 

 .بنجرماسني
لرتقية  "Scramble Word" كلمة التدافعاستخدام وسيلة لعبة  فعالية عرفة مل .2

احلامد  مبدرسةنتائج تعلم الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن 
 .جرماسنيبلس املتوسطة اإلسالمية بن

 أسباب اختبار الموضوع . ه
 على اختيار هذا العنوان هي: باحثةاألسباب اليت تشجع ال

 م. ييف اللغة العربية للتعل ةهي واحدة من أصعب املهار  ةمهارة الكتاب .1
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، يتم القدرة على كتابة احلروف العربيةالعربية باإلضافة إىل  ةاملهار  ةيف كتاب .2
 .إلتقان قواعد اللغةالتأكيد على هذه املهارة أيًضا 

 م الكتابة العربيةيهي بديل للطالب لتعل "Scramble Word" يلةإن لعبة الوس .3
بطريقة مثرية وممتعة حىت يتمكن الطالب أيًضا من فهم الدرس بشكل 

 أسرع.
يف التغلب على املشكالت يف اجملال  مناسبة جدا "Scramble Word"لعبة  .4

ليم مهارة الكتابة حال مشكلة تعرض من هذه اللعبة هو حيث يكون الغ
 حول ربط احلروف العربية بشكل صحيح.

 أهمية البحثو.  

 العملية, كما تلي :أمهية  النظرية وأمهية إن أمهية هذا البحث تتكون من           

 النظريةأهمية  .1
من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على توفري وإضافة املعرفة      
وسيلة اللعبة كلمة الكتابة، مع  رة، وخاصة يف مهاالعربيةم اللغة يلتعل

اليت ميكن أن جتعل الطالب يفهمون الدرس  "Scramble Word" التدافع
 مهارة الكتابة.م يبسرعة أكرب بطريقة ممتعة ومثرية يف تعل

 العمليةأهمية  .2
 معلملل( أ

ميكن هلذا البحث مساعدة املعلمني على إضافة نظرة ثاقبة ومعرفة   (1
حول التعلم ميكن أن جتذب اهتمامات الطالب وحتفزهم على 

 ".Scramble Word"اللعبة  يلةم باستخدام وسيالتعل
 م لألفضل.يكمادة مقارنة إلجراء أنشطة التعل   (2
 م اللغة العربية يف املستقبل.يتسهيل تنفيذ تعل (3
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 للطالب ( ب
م اللغة العربية باستخدام لعبة يميكن أن يوفر جتربة خمتلفة يف تعل (1

 ."Scramble word" يلةالوس
من املأمول أن يتمكن من جعل دروس اللغة العربية خاصة يف مهارة  (2

 "كلمة التدافع".يلة لعبة موضوعا ممتعا من خالل تطبيق وس ةالكتاب
تصبح نتائج التعلم توفري الراحة للطالب يف فهم الدرس حبيث  (3

 للطالب أفضل.
 للمدارس ج( 
كمدخل لتحسني وبناء جودة املؤسسات التعليمية املوجودة يف       

 "Scramble Word"أنشطة التعليم والتعلم يف املدارس. واللعبة اإلعالمية 
 ميكن تطبيقها يف عامل التعليم يف املؤسسات التعليمية.

 اتبةللك د( 
ثاقبة لوسائل اإلعالم اليت ميكن أن تزيد من اهتمام إلضافة نظرة ا     

م اللغة العربية. كما ميكن استخدامها كمادة يالطالب ودوافعهم يف تعل
 لتطوير مناذج التعلم لتحسني جودة التعليم.

 األساسية وفرضيات البحث مسلماتلا . ز
 األساسية مسلماتلا .1

 لي:تما  ذا البحثيف ه ةفرتض الباحثت       
 التعليمية. لعرفة والقدرة على استخدام الوسائاملعلم املميتلك ( أ

 مروالعلكل طالب نفس القدرات األساسية، ومستوى التطور الفكري  ( ب
 ل.وهو قادر أيًضا على استخدام الوسائ
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حىت يكون  "Scramble word"اللعبة  يلةميكن للمعلم استخدام وس( ج
حتقيق األهداف  م اللغة العربية من أجليالطالب أكثر نشاطًا يف تعل

 التعليمية املعلنة.
 فرضية البحث  .2

الفرضية هي يف األساس افرتاض قد يكون صحيًحا وغالًبا ما       
يستخدم كأساس الختاذ قرارات حل املشكالت أو كأساس ملزيد من 

، فإن الفرضيات يف صياغة املشكلة ومراجعة األدبيات البحث. بناًء على
 :ا البحث هوهذ
𝐇𝐚التجريبية اليت تستخدم  اجملموعةتالفات يف نتائج التعلم بني : هناك اخ

اليت ال تستخدم لعبة  اجملموعة الضابطةمع  "scramble word" يلةلعبة الوس
 ."scramble word" يلةالوس
𝐇𝟎ذيال ةالتجريبي اجملموعةيف نتائج التعلم بني  الفروق يس هناك: ل 

اليت ال  اجملموعة الضابطةمع  "scramble word" يلةستخدم لعبة الوسي
 ."scramble word"يلة تستخدم لعبة الوس

 السابقةالدراسات  . ح
 , هناك العديد من املكتباتهبا الباحثة تفيما يتعلق بالبحث الذي قام      

 هي : و  املرجعية املتعلقة مبوضوع الباحثة
 Scramble Game dalam ، يف جملته بعنوان2018، انتوبودي فربي  .1

Pembelajaran Writing di Kelas V Sekolah Dasar . 
 شكل يف التعلم ونتائج العملية قيمةأوضحت النتائج أن متوسط      

 قيمة متوسط وزاد ازداد، قد الطالب عليها حصل اليت الكتابة على القدرة
يف الدورة  71,8، و دورة األوىلال يف 57,3 من الكتابة على القدرة اختبار

. كما جنح تطبيق تعلم 77,8الثانية وزاد مرة أخرى يف الدورة الثالثة هي 
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الكتابة لدى  ةخلق جو تعليمي لطيف وحتسني مهار لعبة التدافع يف 
 الطالب.

، حتتوي هذه اجمللة على اختالفات يف البحث املراد كتابته. األساس يف      
م يام وسائل اإلعالم العاملية للتدافع يف تعلالذي يناقش يف هذه اجمللة استخد

اللغة اإلجنليزية لتحسني مهارات الكتابة على مستوى املدرسة االبتدائية. 
، استخدام وسائل اإلعالم املتشعبة البحث الذي سيتم كتابتهبينما يناقش 

 6.(SMP / MTS)املتوسطة م اللغة العربية على مستوى املدرسة ييف تعل
 Efektivitas Teknik Scramble، يف أطروحته بعنوان 2014، ريدى سوفيادى .2

dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Terhadap Siswa Kelas VII 

SMP IT Bina Insani Unggul Bandung Tahun Ajaran 2012/2013". 
 للفصل التمهيدي االختبار قيمةوضحت نتائج الدراسة أن متوسط أ     

املسبق  االختبار هذا نتائج أظهرت ،55 الضابطة والفئة 56 كان التجرييب
أن عينة البحث املأخوذة من الفصل بقدرات مل تكن خمتلفة كثريًا. متوسط 

 و 88 هي اليت التحكم فئة من أكرب التجرييب للفصل البعدي االختبار قيمة
، فإن األمهية اليت مت احلصول على اكتساب البلطي t اختبار بعد. 70

، يتم احلصول على النتيجة . إذا متت مقارنة قيمة الداللة0000عليها هي 
sig 0،000 <0.05  مع استنتاج أنHₐ  مقبولة ورفضHₒ بينما فئة التحكم .

(. وهكذا ميكن استنتاج أن تقنية التدافع فعالة يف تعلم املفردات 0,32)
 العربية.

ويف  Scrambleاملعادلة اليت سيكتب هبا الكاتب مرتبطة بنفس القدر بـ       
. الفرق مع البحث الذي سيتم  مدرسة املتوسطة اإلسالمية ،نفس املستوى

حيث يتم إجراء ، Scramble Wordوهو اختاذ تدافع أكثر حتديًدا ه كتابته

                                                           
6
Budi Febriyanto, “Scramble Game dalam Pembelajaran Writing di Kelas V Sekolah 

Dasar”, Jurnal Cakrawala Pendas, Vol 4 No. 1, 2018, hlm. 75. 
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هارات البحث وأيًضا يف هذه الدراسة لتحسني القدرة على الكتابة يف امل
 7وليس يف إتقان املفردات العربية.

 Efektivitas Model Pembelajaran Scramble"، أطروحة 2018، أنوار املنرية .3

untuk Meningkatkan Kemampuan Maharah Kitabah di MI Mukhtarul 

Ulum Sumberejo Madiun".  
م املتدهور هذا ينتائج هذا البحث يف األطروحة هي فعالية منوذج التعل     

الذي يظهر من االستجابات اإلجيابية اليت مت احلصول عليها من املعلمني 
كانت النتائج اليت مت احلصول  Tوالطالب. بعد احتساهبا بواسطة اختبار 

. Hₒمقبولة ورفض  H₁. ميكن استنتاج أن النتائج من قيمة 23,50عليها 
 فصول الدراسة التجريبية ميكن االستنتاج أن زيادة الدرجات واالختالف بني
 عال.والضابطة يظهر أن استخدام منوذج التعلم التدافع ف

الفرق هو من حيث مكان البحث، ومستوى التعليم، ويف البحث       
 Word  ، فإن هذا يتطلب تدافًعا أكثر حتديًدا وهوالذي سيتم كتابته

Scrambleميكن استنتاج أن املعادلة تبحث يف كل من . من الشرح أعاله ،
Scramble .8ويف حمبتنا 

 هيكل البحث ط. 

 يف هيكل البحث سأبني مخسة فصول :           

أسئلة و  التحديد اإلجرائي,و  املقدمة من خلفية البحث,يتأّلف : األول  بابال
 سلماتاملو , أمهية البحثو أسباب اختيار املوضوع, و  حث,أهداف البو البحث, 

 الدراسة السابقة, وهيكل البحث.و , األساسية وفرضيات البحث
                                                           

7
Redi Sofiyadi, “Efektivitas Teknik Scramble dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

Terhadap Siswa Kelas VII SMP IT Bina Insani Unggul Bandung Tahun Ajaran 

2012/2013”,Skripsi (Bandung, Fak Pendidikan dan Bahasa, 2013). 
8
Anwarul Muniroh, “berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Scramble untuk 

Meningkatkan Kemampuan Maharah Kitabah di MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun”, 

(Malang, Fak Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2018). 

 



14 
 

 

  لعبة ،التعليمية الوسيلة يتألف منالنظري  عن اإلطارهو :  الثاين الباب    
 ., ومهارة الكتابة”scramble word“كلمة التدافع 

نوع ومدخل البحث, منهج البحث يتألف من يتأّلف  : الثالثالباب     
,  البحثواملتغريجمتمع البحث وعينته, و ث, موضوع البحو تصميم البحث, و 
أسلوب و تصميم القياسات, و أساليب مجع البيانات, و البيانات ومصادرها, و 

 حتليل البيانات, واإلجرائات البحث.
ّلف من حملة عن امليدان يشتمل حتليل البيانات ومناقشتها يتأ :الرابع الباب 

األولية, تقدمي البيانات وتفسريها, وصف أنشطة التعليم البحث, وصف القدرة 
يف اجملموعة الضابطة, وصف أنشطة التعليم يف اجملموعة التجريبية, وحتليل 

 البيانات وتفسريها.
 .ة يتألف من خالصة البحث وتوصيات البحثيشتمل اخلامت : اخلامسالباب 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


