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ستخد  ملتقاطعةفعالية    )TTS(لعبة كلما 

لكتابة    مها 

ئي بـ ( جر   )MTsSDarul Huda Langsaث 

  عد

  )١۲١٠٠٠٥۳٦(فترينا 

  شر

اعيل   ملاجست, لدكتو سليما 

  ملاجست, ما

  

  

حلكوميةجامعة   ية جو كاال لنجسا إلسالمية



۲١٤/ ٠١٤۳٥  

  

  



 

 أ 
 

 شعا

 

)¼         )١(        )۲(         

  )۳ (    )٤(  

  )١٩٥-١٩۲: أليا, لشعر(

  

  

  

لعر لثال أل عر ه, لقر عر, حبو  جلنة عركال  جلنة    ,ل 

جلنه هل  للغة من  لعربية هي    للغة 

لط(  (  

  

  

ر   لعلم بال عمل كالشجر بال 

 )فوظا( 

  

  

جد   من جد� 

  )فوظا(                                        

  

  

  

  



 

 ب 
 

  

  إلهد

  

لد    

علم  جهة حليا ملليئة من لتحديا  لتفا ملو ب على لتقد لنيل ما  لذ 

   قو كلمة حق بد خو

  

  

لد لكرمية    

  ل فاضت مهمتها ع

  

  

خي    خ 

ب بالقيا على ألعما خل   ل 

  

  

   لسا ساتذ

شجعو للتقد  لفكرلذين حثو لطلب  ملعرفة    لعلو 

  

بقائها جو ألمة  رصو على للغة لعربية حرصهم على     لذين 

  

  

  



 

 ج 
 

  

لتقدير   شكر 

سلم على خ  صلي, شكر على فضله ملتو, احلمد هللا على كل ح  

عني, لصابرين صحابه  من تبعهم بإحسا  يو لدين ما , على له  لتابعني 

  :بعد

ج باحلمد , قد من� هللا علي باالنتها من عد هذ لبحث   فله سبحانه 

يشرف, فلك حلمد يا ح ترضى, لثنا عظيم عطائك   -على جظيل نعمائك 

د هللا  م فضل   -تعابعد  لعرفا  لذين كا  لتقدير   تقد بالشكر 

هم  ن يك,  يبخل حدهم بشئ طلبتخر هذ لبحث  حيز لوجو  د

  :منهم.ال لعمل جلا ملخلص

ية جو كا , ملاجست, رننيقلحلا . احة لدكتو   مدير جامعة 

  .جساإلسالمية حلكومية لن

هيم. احة حلا   ية , ملاجست, بصر بر لنائب أل ملدير جامعة 

  .جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا

ئيس شعبة للغة لعربية بقسم لتربية , ملاجست, مد ناصرلدكتو احة   

ية جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا   .جامعة 

ملشر أل لذ فا لبحث . ملاجست اعيلسليما لدكتو  احة  

ية فكر لبحث  حل عد هذ لبحث منذ بد ته  كل مر جه خطو عملي�ا  علمي�ا 

لتقدير, ح إلنتها منه من لباحث عظيم لشكر    .فله من هللا خ جلز 

  

ن شكرها فحقا يعجز لسا ع, ملشر لثا, ملاجست, ما احة  

لت ةتقديرها فقج قد للباحث جيع طو فتر عد هذ لبحث فلم شكل لعو 

كا لفضله مبناقشة  ,توجيهه ةيبخل بعلمه  يضق صد يوم�ا عن مساعد لباحث



 

 د 
 

من هللا عظيم  ةهذ لبحث ك ألثر  نفس لباحث لتقدير  فله م خالض لشكر 

جلز   .لثو 

لتقدير  ألساتذ ملعلمني  شعبة تعليم  ةيقجم لباحثكما    بكل لشكر 

ية جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا امعة  فلهم . للغة لعربية بقسم لتربية 

هم  جز لتشجيع  ملعا  لتقدير على قدمو من لعلو  من لباحث كل شكر 

  .هللا ع خ جلز

على    لد لكرمي لذ كا له بعد هللا تعا فضل متما ما سرتى  سها 

الخال  لعمل ملعرفة  لدتى , هذ لبحث مبا غرسة  نف من حب للعلم 

عائها ملستمر خ معني   حيا كا    .حلبيبة ل يطو فضلها عنقي 

كل من ساهم  خر هذ لع   صدقائي  مالئي  ضع شقائي  مل ملتو

المتنا,  خ لوجو بكلمة تشجيع عظيم لتقدير  يعا خالص لشكر   .م 

  

  قيقهللا  لتو

  ۲٠۱٤ كتوبر ۳٠, لنجسا

 ةلباحث

  

  فترينا

 ۱۲۱٠٠٠٥۳٦: قم لتسجيل

 

 

 

 

 



 

 ه 
 

لطالب   قر 

  

نا قع    :بيانا كاآلتى, نا ملو

  فترينا:     سم لقيا

  ۱۲۱٠٠٠٥۳٦:     قم لقيد

  Kp.Sidorejo, dsn Damai,Langsa lama  :      عنو

جة للسانيس  قسم تعليم  قر بأ هذ لرسالة ل حضر�ا لتوف شر لنيل 

ية جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا حتت عنو    :للغة لعربية جامعة 

 MTsS Darulبـ( مها لكتابة ) TTS(ستخد للعبة لكلما ملتقاطعةفعالية 

Huda S.Pauh Langsa  

آلخر بد غ  تأليف  �ا من  ما  كتبتها بنفسى  عى حد , حضر�ا   

لك لية على  ثى فأنا حتمل ملسؤ تبني �ا فعال ليست من  , ستعباال �ا من تألفيه 

لية على ملشر  على قسم تعلي ية جو لن تكو ملسؤ م للغة لعربية جامعة 

  .كاال إلسالمية حلكومية لنجسا

ال  حد على لك, هذ غبة خلاصة    .حر هذ إلقر بنا على 

  ۲٠۱٤نفن ۱٠, لنجسا

  توقيع صاحب إلقر

  

  فترينا

 ۱۲۱٠٠٠٥۳٦: قم لتسجيل

  

  

  

  



 

 و 
 

  سالة

  

ية جو كاال  امعة    إلسالمية حلكومية لنجسامقدمة لكلية لتربية 

  )S.Pd.I(كما من ملو ملقر للحصو علي شها 

   علو لتربية

  من 

  

  

  فترينا

  

ية جو كاال لنجساطالبة بشعبة  امعة    للغة لعربية بقسم لتربية 

  ۱۲۱٠٠٠٥۳٦: لقيدقم 

  

ملشرفني قفة    مو

  

  ملشر لثا                                     ملشر أل

  

  

اعيل   ملاجست, ما                         ملاجست,لدكتو سليما 

  ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم لتوظيف

  

  

  



 

 ز 
 

ملشرفني   تقرير 

  

ن لرحيم شـر  , بسم هللا لر لسال على  لصال  لعاملني  حلمدهللا � 

صحابه  على له  ملرسلني    .عنيألنبيا 

  :لطالبة حضرهال لعلمي بعد إلطال على لبحث 

  فترينا:     طلبةسم ل

  ۱۲۱٠٠٠٥۳٦:     قم لقيد

 ) TTS(فعالية ستخد  للعبة لكلما ملتاقطعة  :    حثموضو لب

ئية بـ(مها لكتابة  جر   ) MTsS Darul Huda S.Pauh Langsaث 

 

لبحث   لس مناقشة  ملشرفا على تقدمية     .فق 

أل     لثا              ملشر    ملشر 

  

  

اعيللدكتو    ملاجست, ما                ملاجست,سليما 

لتوظيف   ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم 

  

  إلعتما           

لع للغة    ربيةئيس قسم تعليم 

  

  

  ملاجست, فضلىمد 

لتوظيف          :قم 



 

 ح 
 

متاما لبعض  قد قبلت  ل عينت مناقشها  للجنة  ما  لرسالة  ذ  ملناقشة  متت 

أل  جبا للحصو على شها  لو   )s-١(لشر 

  

لتربية    علم 

يخ  ال٤۱:  تا     ٦۳١٤ا 

   ۲٠١٥فبو ٤          

  

  تشية - لنجسا

ملناقشة   جلنة 

  

  لسكرت              ئيسا   

  

اعيل   ملاجست, ما                  ملاجست,لدكتو سليما 

لتوظيف   ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم 

  

      لعضو                  لعضو

  

  ملاجست, ليص               ملاجست,لد�ين سهوتانجبرها 

  :  قم لتوظيف     ۱۹٧٤٠٥٠١۲٠٠۹٠١١٠٠٧: قم لتوظيف

  

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال    مبعرفة مدير جامعة 

  

كتو   ملاجست, لقرنني.حلا, لد

  ۱٩٦٧٠٥۱۱۱٩٩٠٠۲۱٠٠۱: قم لتوظيف 



 

 ط 
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Program Srata 1 sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala 

Langsa). Pembimbing I  :Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.  Pembimbing II : Mawardi 

M.S.I. 

 

 

Kata Kunci : Permainan Teka Teki Silang dalam Maharah kitabah 

Sesungguhnya Pembelajaran Maharah  Kitabah bertujuan sebagai Media  

perantara siswa untuk mengungkapkan pikirannya, agar siswa mampu menulis  

kalimat bahasa Arab dan menyambungkannya  , karena itu guru memilih media 

permainan yang sesuai materi sekolah sehingga  pembelajaran menjadi sukses dan 

menyenangkan. Pada kenyataan sebagian siswa –siswa merasa bosan  saat belajar, 

dan sebagian penyebabnya karena pembelajaran masih menggunakan metode 

tradisional  

Berdasarkan hal itu rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) 

bagaimana kemampuan siswa dalam maharah kitabah di MTsS S.pauh Langsa, (2) 

apakah efektif penggunaan permainan Teka teki silang dalam maharah kitabah di 

MTsS S.Pauh Langsa ? 

Penelitian ini bertujuan untuk  melihat efektifitas penggunaan teka teki 

silang  dalam maharah kitabah baik  dari segi Menulis kalimat arab dengan huruf 

terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik diawal, 

tengah ataupun akhir 



Penelitian ini menggunakan metode penelitian kelas yang terdiri dari 

empatlangkah,yaitu:perencanaan(planning),tindakan(action),pengamatan(observas

i) , refleksi(reflection),populasi dari penelitian ini merupakan siswa dan guru 

bahasa arab di MTsS Darul Huda S.pauh Langsa Tahun Ajaran 2014/2015. 

adapun instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri, tes dan observasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis 

bahasa arab lemah dikarenakan kurangnya mufradat,tidak adanya media 

pembelajaran lemahnya kemampuan qawaid sehingga ketika guru mendikte 

kalimat bahasa arab siswa tidak mampu menulis dengan benar dan dengan adanya 

penggunaan  permainan teka teki silang siswa  efektif dapat meningkatkan 

kemampuan menulis siswa   baik  Menulis kalimat arab dengan huruf terpisah dan 

huruf bersambung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لبحث    ملخص 

لكتابة   (TTS)ملتقاطعة لكلما فترينا مها 

ئي بـ ( جر حد  )MTsS  Darul Huda S.Pauhث  لطبقا  جامعة ) S1(سالة 

ال  ملشر  حلكومية لنجسا  إلسالمية  سليما , لدكتو:ية جو كاال 

ملشر, لاعي   ملاجستر ,ما: لثا  ملاجستر 

ألساسية  لكتابة (TTS)ملتقاطعة لكلما: لكلما  ملها     

لكتابة هد لوسيلة من  ملها  سطتها ميكن  تعليم  ل بو التصا  سائل 

فكا غ لعربية من حر , للتالميذ  يع عن  لكلما  لطلبة تستطيع كتا   

تا يس منفصلة  حر متصلة لذلك   ملناسب ملد سة  ةلوسائل  ملد باملا 

ا مر لتعليم ناجحا  لطلبة يشعر بامللل. ح يكو  قع  بعض  لو عند   

سبابه أل , تعليمهم للمن  لطريقة    .قديةنتعلم  

لرسالة هي لبحث من هذ  سئلة     كيف قد. ۱بنا علي ما سبق تكو 

د لنجسا ؟ لثانوية   سة  لكتابة مبد للعبةما .۲تعليم مها  الستخد   فعالية 

لكتابة "(TTS)ملتقاطعة لكلما سة   تعليم مها  د لنجسا ؟مبد   لثانوية  

لبحث هو لثانوية  قد عرفةمل لغر من هذ  سة  لكتابة مبد   تعليم مها 

د لنجسا لفعاليةهو مل   للعبة عرفة    (TTS)ملتقاطعة لكلما ستخد 

لكتابة   ملها 

لبحث لباحثة  هذ  نتهجه  ل  لبحث  إلجر علي  هو منهج  ملنهج 

إلثنني ين  الجر . لد لتخطيط  هي  ئيسية  حل  بع مر كل  يشتمل علي 

النكا ملالحظة  لثانوية .  سة  ملد لتالميذ   ملعلم  لبحث فيتكو من  تمع  ما 



لد  لعا  د لنجسا  لبيانا  ۲٠۱٥\۲٠۱٤  أل جلمع  : من 

الخ  تبامالحظة  

لبحث لكتابة ضعيف أل ما نتائج هذ  لطلبة  مها  ضعيف  طلبة قد 

عد ح لقو العال  ضعيف   سائل  يس  كا ملفر  اليكو  مال ملد

ملسمو ملفيد  لكلما  صحيحا لطلبة اليستطيع كتابة,جلملة  للعبة  الستخد 

لطلبة لكتابة من جانب  ملتقاطعة فعالية مي قد  لعربية  مها  لكلما  كتابة  

ر متصلة  .ر منفصلة 

ملشرفا   : فق 

أل               ملشر 

لثانية       ملشرفة 

  

اعيل   ملاجست, ما           ملاجست,لدكتو سليما 

لتوظيف   ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم 

  

لسا  ملناقشة من  و جلنة    :ألستذ ت

  

  لسكرت              لرئيس    

  

اعيل   ملاجست, ما            ملاجست,لدكتو سليما 



لتوظيف   ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم 

  

  لعضو              لعضو

  

  ملاجست, صل             ملاجست,رها لد�ين سهوتانجب 

         ۱۹٧٤٠٥٠١۲٠٠۹٠١١٠٠٧: قم لتوظيف

    

ية جو كاال إلسالمية حلكومية لنجسا یرمبعرفة مد   جامعة 

  

  

  ملاجستلقرنني، . حلا. لدكتو

لتوطيف   ١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠١: قم 
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ستخد    )TTSفعالية 

لكتابة    مها 

)MTsS Darul Huda Langsa(  

  

  عد

  )١۲١٠٠٠٥۳٦(فترينا 

  شر

اعيل   ملاجست, لدكتو سليما 

  ملاجست, ما

  

  

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال    جامعة 

۲١٤ / ٠١٤۳٥  
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ملناقشة متاما لبعض  متت  قد قبلت  ل عينت مناقشها  للجنة  ما  لرسالة  ذ 

أل  جبا للحصو على شها  لو   )s-١(لشر 

  

لتربية    علم 

يخ  ال٤۱:  تا     ٦۳١٤ا 

   ۲٠١٥فبو ٤          

  

  تشية - لنجسا

ملناقشة   جلنة 

  

  لسكرت              ئيسا   

  

  ملاجست, ما                  ملاجست,اعيللدكتو سليما 

لتوظيف   ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم 

  

      لعضو                  لعضو

  

  ملاجست, ليص               ملاجست,برها لد�ين سهوتانج

  :  قم لتوظيف     ۱۹٧٤٠٥٠١۲٠٠۹٠١١٠٠٧: قم لتوظيف

  

إلسالمية ية جو كاال    حلكومية لنجسا مبعرفة مدير جامعة 

  

كتو   ملاجست, لقرنني.حلا, لد

  ۱٩٦٧٠٥۱۱۱٩٩٠٠۲۱٠٠۱: قم لتوظيف 
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  سالة

  

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال  امعة  لتربية    مقدمة لكلية 

ملقر للحصو علي شها  ملو    )S.Pd.I(كما من 

لتربية    علو 

  من 

  

  

  فترينا

  

ية جو كاال لنجساطالبة بشعبة  امعة  لتربية  لعربية بقسم    للغة 

  ۱۲۱٠٠٠٥۳٦: لقيدقم 

  

قفة ملشرفني   مو

  

أل ملشر                                      ملشر 

  لثا

  

  

اعيل   ملاجست, ما                         ملاجست,لدكتو سليما 

لتوظيف   ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم 
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 شعا

 

)         )١(        )۲(         

  )۳ (    )٤(  

  )١٩٥-١٩۲: أليا, لشعر(

  

  

  

لعر لثال أل عر جلنة عر, عرلقر , حبو  جلنة   هل   ,كال 

جلنه هل  للغة من  لعربية هي    للغة 

لط(  (  

  

  

ر   لعلم بال عمل كالشجر بال 

 )فوظا( 

  

  

جد   من جد� 

  )فوظا(                                        
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  إلهد

  

لد    

لتفا  ب على لتقد لنيل ما  علم لذ  جهة حليا ملليئة من لتحديا  ملو

   قو كلمة حق بد خو

  

  

لد لكرمية    

  ل فاضت مهمتها ع

  

  

خي    خ 

ب بالقيا على ألعما خل   ل 

  

  

   لسا ساتذ

شجعو للتقد  لفكر ملعرفة    لذين حثو لطلب لعلو 

  

بقائها لذين  جو ألمة    رصو على للغة لعربية حرصهم على 
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لتقدير   شكر 

  

سلم على خ  صلي, شكر على فضله ملتو, احلمد هللا على كل ح  

عني, لصابرين صحابه  من تبعهم بإحسا  يو لدين ما , على له  لتابعني 

  :بعد

ج باحلمد , عد هذ لبحثقد من� هللا علي باالنتها من    فله سبحانه 

يشرف, فلك حلمد يا ح ترضى, لثنا عظيم عطائك   -على جظيل نعمائك 

د هللا تعا م فضل   -بعد  لعرفا  لذين كا  لتقدير   تقد بالشكر 

هم  ن يك,  يبخل حدهم بشئ طلبتخر هذ لبحث  حيز لوجو  د

  :منهم.ال لعمل جلا ملخلص

ية جو كا , ملاجست, رننيقلحلا . احة لدكتو   مدير جامعة 

  .إلسالمية حلكومية لنجسا

هيم. احة حلا   ية , ملاجست, بصر بر لنائب أل ملدير جامعة 

  .جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا

ئيس شعبة للغة لعربية بقسم لتربية , ملاجست, ناصرمد لدكتو احة   

ية جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا   .جامعة 

اعيل  احة   ملشر أل لذ فا لبحث . ملاجستلدكتو سليما 

ية فكر لبحث  حل عد هذ لبحث منذ بد ته  كل مر جه خطو عملي�ا  علمي�ا 

لتقدير, ا منهح إلنته من لباحث عظيم لشكر    .فله من هللا خ جلز 

  

فحقا يعجز لسا عن شكرها , ملشر لثا, ملاجست, ما احة  

لت ةتقديرها فقج قد للباحث جيع طو فتر عد هذ لبحث فلم شكل لعو 
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كا لفضله مبناقشة  ,ههتوجي ةيبخل بعلمه  يضق صد يوم�ا عن مساعد لباحث

من هللا عظيم  ةهذ لبحث ك ألثر  نفس لباحث لتقدير  فله م خالض لشكر 

جلز   .لثو 

لتقدير  ألساتذ ملعلمني  شعبة تعليم  ةكما يقجم لباحث   بكل لشكر 

ية جو كا إلسالمية حلكومية امعة  فلهم . لنجسا للغة لعربية بقسم لتربية 

هم  جز لتشجيع  ملعا  لتقدير على قدمو من لعلو  من لباحث كل شكر 

  .هللا ع خ جلز

لد لكرمي لذ كا له بعد هللا تعا فضل متما    سها  على  ما سرتى 

الخال  لعمل ملعرفة  لدتى , هذ لبحث مبا غرسة  نف من حب للعلم 

عائها ملستمر خ معني   حياحل كا    .بيبة ل يطو فضلها عنقي 

ضع    كل من ساهم  خر هذ لعمل ملتو صدقائي  مالئي  شقائي 

المتنا,  خ لوجو بكلمة تشجيع عظيم لتقدير  يعا خالص لشكر   .م 

  

  قيقهللا  لتو

  ۲٠۱٤ كتوبر ۳٠, لنجسا

 ةلباحث

  

  فترينا

 ۱۲۱٠٠٠٥۳٦: قم لتسجيل
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  قر لطالب

  

نا قع    :بيانا كاآلتى, نا ملو

  فترينا:     سم لقيا

  ۱۲۱٠٠٠٥۳٦:     قم لقيد

  Kp.Sidorejo, dsn Damai,Langsa lama  :      عنو

جة للسانيس  قسم تعليم  قر بأ هذ لرسالة ل حضر�ا لتوف شر لنيل 

ية جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا حتت عنو    :للغة لعربية جامعة 

 MTsS Darulبـ( مها لكتابة ) TTS(فعالية ستخد للعبة لكلما ملتقاطعة

Huda S.Pauh Langsa  

آلخر بد غ  تأليف  �ا من  ما  كتبتها بنفسى  عى حد , حضر�ا   

لكستعباال �ا  لية على  ثى فأنا حتمل ملسؤ تبني �ا فعال ليست من  , من تألفيه 

ية جو  لية على ملشر  على قسم تعليم للغة لعربية جامعة  لن تكو ملسؤ

  .كاال إلسالمية حلكومية لنجسا

ال  حد على لك, هذ غبة خلاصة    .حر هذ إلقر بنا على 

  ۲٠۱٤فنن ۱٠, لنجسا

  توقيع صاحب إلقر

  

  فترينا

 ۱۲۱٠٠٠٥۳٦: قم لتسجيل
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  تقرير ملشرفني

  

ن لرحيم شـر  , بسم هللا لر لسال على  لصال  لعاملني  حلمدهللا � 

عني صحابه  على له  ملرسلني    .ألنبيا 

  :بعد إلطال على لبحث لعلمي ل حضرها لطالبة

  فترينا:     طلبةسم ل

  ۱۲۱٠٠٠٥۳٦:     قم لقيد

 ) TTS(فعالية ستخد  للعبة لكلما ملتاقطعة :     موضو لبحث

ئية بـ(مها لكتابة  جر   ) MTsS Darul Huda S.Pauh Langsaث 

 

لبحث   لس مناقشة  ملشرفا على تقدمية     .فق 

أل     لثا              ملشر    ملشر 

  

  

اعيللدكتو    ملاجست, ما                ملاجست,سليما 

لتوظيف   ۱۹٥٩٠٥۲٥١٩٩۸٠۲١٠٠١: قم 

  

  إلعتما           

لعربية للغة    ئيس قسم تعليم 

  

  ملاجست, ناصرمد لدكتر 
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لتوظيف          :قم 

  

نيسيةملخص لبحث باللغة    إلند

Fitriana.٢٠١٤. Efektifitas penggunaan permainan Teka-Teki Silang dalam 

maharah kitabah (Penelitian Tindakan di MtsS Darul Huda Langsa Skripsi 

Program Srata ١ sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala 

Langsa). Pembimbing I  :Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.  Pembimbing II : Mawardi 

M.S.I. 

 

 

Kata Kunci : Permainan Teka Teki Silang dalam Maharah kitabah 

Sesungguhnya Pembelajaran Maharah  Kitabah bertujuan sebagai Media  

perantara siswa untuk mengungkapkan pikirannya, agar siswa mampu menulis  

kalimat bahasa Arab dan menyambungkannya  , karena itu guru memilih media 

permainan yang sesuai materi sekolah sehingga  pembelajaran menjadi sukses dan 

menyenangkan. Pada kenyataan sebagian siswa –siswa merasa bosan  saat belajar, 

dan sebagian penyebabnya karena pembelajaran masih menggunakan metode 

tradisional  

Berdasarkan hal itu rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (١) 

bagaimana kemampuan siswa dalam maharah kitabah di MTsS S.pauh Langsa, 

(٢) apakah efektif penggunaan permainan Teka teki silang dalam maharah kitabah 

di MTsS S.Pauh Langsa ? 
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Penelitian ini bertujuan untuk  melihat efektifitas penggunaan teka teki 

silang  dalam maharah kitabah baik  dari segi Menulis kalimat arab dengan huruf 

terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik diawal, 

tengah ataupun akhir 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kelas yang terdiri dari 

empatlangkah,yaitu:perencanaan(planning),tindakan(action),pengamatan(observas

i) , refleksi(reflection),populasi dari penelitian ini merupakan siswa dan guru 

bahasa arab di MTsS Darul Huda S.pauh Langsa Tahun Ajaran ٢٠١٤/٢٠١٥. 

adapun instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri, tes dan observasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis 

bahasa arab lemah dikarenakan kurangnya mufradat,tidak adanya media 

pembelajaran lemahnya kemampuan qawaid sehingga ketika guru mendikte 

kalimat bahasa arab siswa tidak mampu menulis dengan benar dan dengan adanya 

penggunaan  permainan teka teki silang siswa  efektif dapat meningkatkan 

kemampuan menulis siswa   baik  Menulis kalimat arab dengan huruf terpisah dan 

huruf bersambung. 
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  ملخص لبحث 

للعبة .۲٠۱٤,فترينا ستخد  لكتابة   (TTS)ملتقاطعة لكلما فعالية   مها 

ئي بـ ( جر حد  )MTsS  Darul Huda S.Pauhث  لطبقا  جامعة ) S١(سالة 

ملشر  حلكومية لنجسا  إلسالمية  سليما , لدكتو:ال ية جو كاال 

لثا , اعيل ملشر    ملاجستر ,ما: ملاجستر 

ألساسية  لكتابة (TTS)ملتقاطعة لكلما: لكلما  ملها     

سطتها ميكن  ل بو التصا  سائل  لكتابة هد لوسيلة من  ملها   تعليم 

فكا غ لطلبة تستطيع , للتالميذ  يع عن  لعربية من حر   لكلما  كتا 

تا يس منفصلة  حر متصلة لذلك   ملناسب ملد سة  ةلوسائل  ملد باملا 

ا مر لتعليم ناجحا  لطلبة يشعر بامللل عند . ح يكو  قع  بعض  لو  

سبابه أل , تعليمهم للمن  لطريقة    .قديةنتعلم  

سئلة  لرسالة هيبنا علي ما سبق تكو     كيف قد. ۱لبحث من هذ 

د لنجسا ؟ لثانوية   سة  لكتابة مبد للعبةما .۲تعليم مها  الستخد   فعالية 

لكتابة "(TTS)ملتقاطعة لكلما د لنجسا ؟  تعليم مها  لثانوية   سة    مبد

لبحث هو لثانوية   تعليم مها  قد عرفةمل لغر من هذ  سة  لكتابة مبد

د لنجسا لفعاليةهو مل   للعبة عرفة    (TTS)ملتقاطعة لكلما ستخد 

لكتابة   ملها 

لبحث لباحثة  هذ  نتهجه  ل  لبحث  إلجر علي  منهج  ملنهج  هو 

إلثنني ين  الجر . لد لتخطيط  هي  ئيسية  حل  بع مر كل  يشتمل علي 
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النكا ملالحظة  لثانوية .  سة  ملد لتالميذ   ملعلم  لبحث فيتكو من  تمع  ما 

لد  لعا  د لنجسا  لبيانا  ۲٠۱٥\۲٠۱٤  أل جلمع  : من 

 الختبامالحظة  

لكتابة ضعيف أل لطلبة  مها  لبحث قد  ضعيف  طلبة ما نتائج هذ 

مال  يس  ملد عد ح كا  لقو العال  ضعيف   سائل  ملفر  اليكو 

ملسمو ملفيد  لكلما  صحيحا لطلبة اليستطيع كتابة,جلملة  للعبة  الستخد 

لط لكتابة من جانب ملتقاطعة فعالية مي قد  لعربية لبة  مها  لكلما  كتابة  

ر متصلة  .ر منفصلة 
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  تويا لبحث 

  موضو لبحث                                                             لصفحة  

     ...................................................................  شعا

     ................................................................. إلهد

لشكر      ............................................................  كلمة 

ملشرفني        ...........................................................  تقرير 

ملناقسةالعتما من طر     ............................................  جلنة 

لطلبة       .............................................................  قر 

لبحث      .......................................................... ملخص 

نسية  لبحث باإلند      ..............................................ملخص 

لبحث       ........................................................  تويا 

جلد      ............................................................قائمة 

ملالحق      ...........................................................  قائمة 
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  لفصل أل

  إلطا لعا

 ۱    ...................................................  مقد�مة  -  

 ۲    ..............................................  سئلة لبحث - 

 ۲    ............................................  هد لبحث - 

  ۳    ............................................  فر لبحث      - 

 ۳    ................................................  ية لبحث  -

  ۳    .................................................  حد لبحث -

 ٤     ............................................حتديد ملصطلحا  -

  

  لفصل لثا

  إلطا لنظر

 ٦    ...........................................تعريف مها لكتابة -  

  ۱۱    ...............................   مها لكتابة أللعا للغوية -

    ١٤    ................  مها لكتابة  (TTS)ةملتقاطع لكلما ةللعب -
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  لفصل لثالث

  منهجية لبحث

   ۲٠     ..............................................  منهج لبحث -  

ها -  سلو ختيا عينة     ۲۲     .......................  تمع لبحث 

 ۲۲     ...........................................متغ لبحث  - 

   ۲٣     ............................................   لبحث  -  

  ۲٤     ...........................................  مصا لبيانا      -

    ۲٤     .....................................   سلو حتليل لبيانا     -

  

بع   لفصل لر

سا مليدنية  لد

   ۲۸    .........................................  حلة عن ميد لبحث  -         

مناقشتها-   ۳١    ......................................  عر لبيانا 

د .١                 سة لثانوية     لنجسا  تعليم مها لكتابةقد لطلبة مبد

                     ........................................................    ۳١    

   تعليم   " (TTS)ملتقاطعة لكلما فعالية الستخد طريقة  للعبة .۲

د لنجسا مها لكتابة                   سة لثانوية     ٣٣    .............   مبد
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سة -         ٤٦     .................................   حتليل  تفس نتائج لد

  لفصل خلامس

ملقتحانتائج  صيا  لتو   لبحث 

        ٤۸...................................................  نتائج لبحث- 

   ٤٩    ............................................  مقترحا لبحث -

جع   ملر

جع لعربية -     ٥٠    .................................................  ملر

نسية  - جع إلند   ٥١   ..........................................  ملر
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    قائمة جلد

 

قم   دحو لوسائل لتعليمية  ملعهد ) ١(جد    ...............    ۲۸  

قم   د )۲(جد  سني باملعهد     ۲٩    ...............................  ملد

قم  د لنجسا )٣(جد    ٣٠    .......................  عد لطال مبعهد  

قم      ٣۲    ..........................  جة نتائج لطلبة  ختبا لقبلى)٤(جد 

قم  ئي لبحث)٥(جد      ٣٣    ............................  جنا لد قبل جر

قم    ٣٤    ...........................  ملقابلة أل من لد أل) ٦(جد 

قم    ٣٦    ...........................................  ملقابلة لثانية)٧(جد 

قم     ٣٧    ....  لطلبة  ختبا لبعد من لد أل جة نتائج)۸(جد 

قم  ئي )۹(جد      ٣۸    ............  لبحث من لد أل جنا لد بعد جر

نة بني حصيل نتيجة إلختبا لقبل )۱٠(قم جد   إلختبا لبعد  مقا

  ٣٩    ........................................................  من لد أل

  ٤٠    .......................  ملقابلة أل من لد لثا)۱۱(قم جد 
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قم    ٤۲   ......................................... ملقابلة لثانية)۱۲(جد 

قم      جة نتائج  لطلبة  ختبا لبعد من لد لثا) ۱۳(جد 

  ..................................................................    

  ........................................................................  ٤٣    

قم  ئي لبحث)۱٤(جد    ٤٤    ...................  جنا لد بعد جر

قم  نة بني حصيل نتيجة إلختبا لقبلى )۱٥(جد  إلختبا لبعد من لد مقا

  ٤٥    ...................................................................  أل

قم   إلختبا )۱٦(جد  نة طلبة نتيجة ملعيا لنجا يني ختبا لقبلي  مقا

    ٤٥    ....................  لبعد  لد أل  إلختبا لبعد  لد لثا
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  لفصل أل

  إلطا لعا

  مقدمة . 

تلفة من . للغة كث,للغة هي لفا يع �ا كل قو عن مقاصدهم   

حد: , حيث ملع ا ضمائر لنا  حد لذ  لكن كل قو ,  ملع لو

كانت للغة لعربية هي ما من ما  ۱.يع عنه بلفط غ لفظ الخرين

نسيا سية  كل ملد إلسالمية بإند البدلنا  نفهم ,  تعليم هذ للغة. لد

عناصر فيها لتسهيل على خيا طر لتعليم  ح نصل  غر لتعليم  مبها 

حدها  تعليم مها لكتابة هي حد مها للغة لعربية يطلب قد ملعلمني , تاما

سيلة لد   .  سيةلصفو 

يس ل سة لثانوية  لتد ستطيع لطلبة ت, يفعسى لضنجد لكتابة مبد

تهالقر لكتاب لتر  مال  كا ملد�, ستطيع كتابتهاتال بل, ة للغة لعربية 

  التستطيع  تألف,صحيحا ستطيع لطلبة كتابتهاتالجلملة ملفيد ملسمو 

فا  جلملة صحيحا    ۲.لكلما جز

                                                        
١

  ٧,,)۲٠٠٧,  لفكر: لبنا  -ب(, جامع لد لعربية, مصطفى لغاليي 
  ۲٠۱٤غسطس  ٣٠مالحطة  مليد  ۲
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خلهي قوملستخدمة فيها   لطريقة ة  مال  لتر يس ال . طئد   لتد

يس �مو جديد  منا,  لعبة, سائل العال و لطلق, كالتد طريقة , 

عل تعليم لكتابة  تكو مملة تقليدية   .هذ ما 

سة لثانوية  ملناقشة لباحثة مع عد من ملعلمني  تعليم مها لكتاب ة مبد

قت   ملالحظا عند) KKM(معيا لنجا ملقرتصل   ا الد لنجس  

   ۲٠۱٣نوفم   ٣٠ -يونيو  ۱٧على  شهر، ٦تطبيق لتجريب لعملي منذ 

ملتنوعة مستعينة لتسهيل , ال شك فيه   لوسائل  تا   لثانية  للغة   تعليم 

لثانية للغة  يس  حد.تد لباحثة تريد  تطبق  ملستخدما   لذلك  اللعا  من 

لد لكلما سة هىهذ  يس(TTS)  ملتقاطعة للعبة  ملوضو .لكتابة لتد  حتت 

الستخد" لكتابة (TTS)ملتقاطعة لكلما للعبة فعالية   ث    "  مها  هذ 

لطريقة مركز ملعرفة  الستخد   تعليم  (TTS)ملتقاطعة لكلما للعبةفعالية  

لكتابة د لنجسا مها  لثانوية   سة  سي  مد لد لعا  لثا  لفصل 

۲٠۱٤\۲٠١٥  

 لبحث سئلة . 

لثانوية  لكتابة مهاتعليم    لطلبة قد كيف  - ۱ سة  د لنجسامبد   ؟  

الستخد ما -۲  لكتابة  مها تعليم  "(TTS)ملتقاطعة لكلما للعبة فعالية 

د لنجسا لثانوية   سة    ؟ مبد

   هد لبحث  .

ل  لبحث  غر   لباحث من  لرس ةل    :لة فيما يلي ا كتابة هذ 
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لطلبةملعرفة  - ۱ سةبـ قد  د لنجسا مد     تعليم مها   لثانوية  

  .لكتابة    

للعبةملعرفة   - ۲ الستخد   سة  (TTS) ملتقاطعة لكلما فعالية      لطلبة ملد

د لنجسا   .لثانوية  

  فر لبحث.   

لرس      لباحثة  هذ  لبحث  كما يلي اعتمد    :لة علي فر 

لطلبة   -۱      سةبـ قد  د لنجسا مد   ضعيفة لثانوية  

للعبة    - ۲ لكتابة  " (TTS)ملتقاطعة لكلما الستخد         تعليم مها 

سة      د لنجسامبد   فعالية   لثانوية  

  ية لبحث. 

آل       لبحث   ية هذ    :تتخلص 

لنظرية  - ۱ لناحية  لكتابة ب: من  للعبةتطوير مها        لكلما  استخد طريقة 

لتعلم ملتقاطعة           لتعليم  طا حتسني عملية       

لتطبيقية م -۲     لنحية  لب: ن  شا عمليا  حثهذ     ستخد ملد    ينتج 

للعبة      ملتقاطعة طريقة  لكتابة لكلما     .  مها 

  

  حد لبحث. 
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لذ لبحث  لرسفقت ملشاكل  ملوضو هذ  فعالية  " ة هوال سبق توضيحا فا

للعبة لكتابة  " (TTS)ملتقاطعة لكلما الستخد  لباحثة   "  مها  تريد 

لرسلة  لبحث عن هذ  د لنجسا  تقومي با لثانوية   سة  سة    ملد لد للسنة 

  .يو ۳۰حو  ۲۰۱٥\۲۰۱٤

  حتديد لبحث. 

لرسلة هو ذ  للعب"ملوضو  الستخد   " (TTS)ملتقاطعةلكلما  ةفعالية 

لكتابة سة مها  د لنجسا مبد حتبث لباحثة فيما يتعلق �ذ  قبل  لثانوية  

لكلما ملتعلقة مبوضو هذ  ملوضو فيحسن �ا  تسر ملعا ملصطلحة من 

ئو معا�االرس    ل تقصد �ا لباحثة  لة كي يفهم لقا

  : هذ ملصطلحا كما يلي   

  فعالية . ۱

  فعال على   - يفع�ل –فع�ل : للفظ ,كلمة فعالية هي صفة مبالغة : فعالية     

لتا لتأنيث فصا فعالية. فع�ا      .  تلحق خر يا لسنة 

Menurut WJS Poerwadarmita  kata efektifitas berasal dari kata dasar"efektif  

Yang  berarti akibat (hasil daya pengaruh sesuatu) ada efeknya pengaruh akibat 

 Kesannya.
٣ 

        ألمر لذ يع " فعالية فعالة"فا كلمة مشتق من جد كلمة  W.J.Sفقا      

  )له نطبا, بالتا,نفو( تأث , )قو تأث  شيئى"(نظر"   

                                                        
٣
   W.J.S Poerwadamita, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka ,١٩٨٦)q hal ٢٢٦ 
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  إلستخد. ۲

    د : معنا , ستخد –يستخد  –د للغة مصد من ستخد إلستخ    

ما     ا,  يذكر لفظ له معينا: صطالحا .خا       ير بالضم , ف به حد 

جع لك للفظ معنا الخر     ألخر معنا الخراأل ير ب, لر    ٤.حد معنية  با

      تعليم    ملتقاطعة لكلما الستخد للعبةملر باستخد  هذ لرسالة     

    لكتابةمها      

    (TTS)ملتقاطعة لكلما لعبة"  .٣

لعبة فكرية هنية     تيجيا       تتكو من عد , لكلما ملتقاطعة فهي حد من ستر

صفو من ملربعا      و عمد  بيضا على شكل جد      مربعا سو 

غة        ٥.لفا

    مها لكتابة.  ٤

صو� فيه للفظ يكتب  مع لكتابة  للغة هو  -لكتابة مصد من كتب    

جا  ما ملع الصطالحى  ٦.ر 

� � � � � � �  � �  أل � � � �  � �  � �ش �  � �  � � � � �  ˇ � � � � � �  � � � � �  � � �  � � � � � � � �

                                                        
٤

هرفريد  حيد     ۲٠.) ۲٠٠١سنجافو (تعريف لعربية,عظر 

٥ http: //id. Wikipedia . org/wiki/ للعبة  "ملتقاطعة لكلما   # diakses tanggal ٧ maret ٢٠١٤ 

٦
العال, ملكتبة لشرقية    ٦٧۱, )  ۲٠٠۸ب ,  ملشر(ملنجد  للغة 
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صل  ، منا هي شكل من شكا لتو يال معا�  إلنسانية مبا فيها من مفاهيم 

مها  ،   ٧ .لقر مها عن ية تقل ال للغو

  لبا لثا

  إلطا لنظر

  مها لكتابة فهم  -  

للغة   فالرجل يكاتب عبد على ما , حلريةالتفا على :فالكتابة  

ية منجما ملا, يؤ لقضا : كما تع .  يتفق معه علي حريته مقابل مبلغ  من 

ا إل هللا قو عزيز: (قا تعا  ۱.إللز  سو   نا  هللا ألغلنب  ) كتب 

ية{ لة    }  ۲۱: �ا

كم يع به إلنسا عن فكا   منظم: مع الصطالحى       

جهة نظر, مشاعر حملبوسة  نفسه ليال على  سببا  حكم , تكو 

  ۲.لنا عليه

                                                        
٧

لتأليف،مصر،    ، لريا حلضانة  لكتابة   لطفل لتعلم  عد  مد،  طف    ۱۹۸۹عو

١
لعر: بن منظو  لنشر,جـ۱,لسا  ألبنا  لعامة للتأليف  لصرية  طبعة مصو عن :لقاهر (, ملؤسسة 

 ٤٠.,ما كتب) مطبعة بوال

يسها, ۱۹۹۲.  د فئو عليا ٢ ئق تد طر للغوية ماهيتها  يع: لريا .( ملها  لتو ملسلم للنشر    (

 .۱٥٦  
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؛ فهي تأ  ملها سب ترتيبها بني بقية  لكتابة متأخر  تأ مها 

آل. لقر  بعد مها   ، ا  حد لكتابة عملية  شقني؛  خر نش هنا   

آللية . عقلي ملها  تو على  آل  للغة  حر خلاصة برسم) حلر�كية(لشق 

لترقيم  لعربية لتهجئة،  معرفة  جليد . لعربية،  ملعرفة  لعقلي، فيتطلب  جلانب  ما 

للغة ستخد   ، ملفر   .بالنحو، 

ملعلم ل يركز عليها  لعربية،  للغة  هر  هم ظو يبه  من  ية عند تد يوليها 

لكتابة ما يلي آل من  جلانب  حلركا ( لضبط بالشكل : لطال على  ضع   

حلر ، ) لقص على  لشد لتنوين،  ملد،   ، حلر لشمسية، ) (جتريد 

حلر ) ( ال تنطق،  ل تكتب  حلر  ملربوطة،  ملفتوحة  لتا  لقمرية، 

مزل  ال تكتب،    . تنطق 

  ية لكتابة-

سطتها ميكن للتلميذ  يع عن  ل بو التصا  سائل  سيلة من  لكتابة 

فكا  غ, فكا م,  يقف على  , شاعر ي مالديه  من مفهوما 

إلمال. قائع يسجل مايو تسجله من حو لكتا   خلطأ  , كث مايكو 

ملع لفكر سببا  قلب  لفكر,   عر  ضو  لكتابة , عد  من  تعت 

لثقافة ساسى من عناصر  , لصحيحة عملية مهمة  تعليم على عتبا �ا عنصر 

إلملا �الوقو على ف, ضر جتماعية لنقل ألفكا  لتع عنها   ٣.كا لغ 

                                                        
  ۳١٥.) لعصرية لبنانية :لقاهر(,تعليم للغة لعربية بني لنظرية  لتطبيق  :كتر حسن شحاته ٣



٢٧ 
 

سى يب لتالميذ على لكتابة  طا لعمل ملد يتركز  لعناية بأمو , تد

قد�م على , جا خلط, قد لتالميذ على لكتابة لصحيحة مالئيا: ثال 

قة ضو   البد  يكو لتلميذ قا على . لتعب عما لديهم من فكا  

ا صحيحاسم حل  يكو , ستحالت قر�ا, ال ضطريت لرمو, ر 

تها , قا على كتابة لكلما بالطريقة ل تفق عليها هل للغة ال تعذ تر

ضعها  نظا خا,  مدلوال�ا ال ,  يكو قا علي ختيا  لكلما 

ألفكا ل تشتمل ع   ٤.ليهاستحا فهم ملعا 

  هد تعليم مها لكتابة 

مد عبد  كتو  كتو فتحى على يونس      ما هد مها لكتابة عند 

  :لر لشيخ فهى

صوته  -  كتابة حلر لعربية  لعالئق بني شكل حلر 

ر متصلة ر لعربيةلكلما  كتابة   - مع متييز شكل , منفصلة 

سطها, حلر   لكلمة    خرها,  

ضح  سليم  - ط   تقا لكتابة 

 تقا لكتابة باخلط لنسخي  لرقعي  -

 من ليمني  ليسا) لعربية(تقا لكتابة    -

مها - كيفية ستخد الال�م   معرفة عالما لترقيم 

                                                        
ا ٤ يس للغة لعربية  ملرحلة لثانوية: مد صال لدين    ۱۹٧۱.٣۱٦ ملعا : ,لقاهر ,تد
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 ما  للغة لعربية من لبعض الختالفا بني لنطق معرفة إلمال  -

لعكس   ٥.لكتابة 

  نو لكتابة

هي اال�ا  ثال نو  سب سلو�ا    :تنقسم لكتابة 

ئية عملية  -     )ظيفية(كتابة جر

عية فنية  -   كتابة بد

عية .  ظيفية بد  كتابة 

  عناصر لكتابة

 هي لعنصر     , حد لكاللكلمة هي لوحد لصغر : لكلمة  -

 على حد سو , ألساسى  تكوين لنص ملكتو

مسند ليه: جلملة  - فا مع كامال مفيد  , هي ما تكونت من مسند 

 هي مركب سنا فا فائد

تعاجلها : لفقر - حد  بطة تد حو فكر  لة متر تطويرهى   تفصيال 

 ليه لكاتب  لتعب عن فكاأل خلا لذ يس ع: ألسلو  -

  , مشاعر

يعا, ما يو إلفصا عنه    يبا با   كاتبا مشهو ال  كا له , اليص لكاتب 

  ٦.سلوبه خلا به    

                                                        
ساعة ٥ د حلسن  طر ,  ۲٠٠۲لدكتر  مج لتعليمية للغة لعربية ساليبها  يسهابر جلامعة : ماليزيا,تد

  ۲٣۱.إلسالمية لعالية ماليزيا 
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  اهللكتابة ل سنعم

  , نشطة لكتابة ل سنعملها ضو لعر لسابق ميكننا  منيز بني 

ئيسية  تعلم لكتابة باللغة لعربية  هى اال  بعة    :د 

   

  .ة حلر لعربيةبكتا. ۱

  .كتابة لكلما �جا سليم    .۲

ل عربية يفهمها لقا    .٣ كيب     .تكوين تر

جلمل لعربية  فقر تعب عن فكا لكاتب بوضو    .٤ كيب        . ستخد لتر

  :مع هذ ننا سنعلم لكتابة  للغة لعربية من خال �اال لتالية      

  ينقسم ) جا ( إلمال :  

  .مال منقو    .۱

  .مال منظو    .۲

  .مال ختبا    .٣

 خلط  

  :لتعب  إلنشا  ينقسم   

                                                                                                                                                        
٦
يسها ,۱۹۹۲.  د فئو عليا  ئق تد طر ملسلم للنشر   : لريا  (.ملها للغوية ماهيتها 

يع   ۱۹٠. ) لتو
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  .لتعب لبسيط    .۱

  .لتعب ملوجه    .۲

  .لتعب حلر    .٣

اال�ا ميكننا حتديد هد تعلم لكتابة   كما ننا  ضو حتديد مفهو لكتابة  

   ٧.للغة لعربية

  

 

  مها لكتابة  يةأللعا للغو – 

  مفهو أللعا للغوية

  Free غ موجه  Directedنشا موجه : "للعب بأنه Goodي�عر� جو 

يستغله لكبا عا ليسهم  تنمية  لتسلية،  ملتعة  جل حتقيق  ألطفا من  يقو به 

نية لوجد جلسمية  لعقلية  ملختلفة  ها  شخصيا�م بأبعا هنا تعريف  ۸."سلوكهم 

لتسلية،  ما نعمله  خر للعب فهو حركة  سلسلة من حلركا يقصد �ا 

،  هو  سلو يقو به لفر بد غاية عملية مسبقة لفر قت  نا      ٩.باختيا

                                                        
لكامل, لناقه  ٧ خر  ,.مو  لعربية للناطقني بلغا  للغة  ملكرمة, تعليم      ۲٣۲. ۱۹۸٥, , مكة 
هيم،   ٨ بر لنفسيةد عزيز  لتربوية  لعلو  لعلمي   لبحث  ملصرية،  ،مناهج  ألجنلو  ، ۱۹۸٩مكتبة 

۱۹٠  

٩
ئي (  البتد لتعليم  حلميد مصطفى،  ،  -صال عبد  أل لطبعة   ، ملعاصر لعاملية  جتاهاته  تطبيقاته  تطو 

يع،  لتو لفال للنشر    ٩٣. )، ۱۹۸٩ -هـ۱٤۱٠مكتبة 



٣١ 
 

فكريا لطفل عقليا  للعب ضر جد لتنمية  للعب، يتم .   فمن خال 

جلسد لعقلية  لتنمية  يضا . ية لهحتقيق  نه  للعب متعة، كما  ألطفا يلعبو أل 

لطفل يضا يساعد على تطوير . عنصر مهم من عناصر تنمية مها  للعب 

لتنظيم لتفك  للغة  ألساسية للطفل . مها  لوظيفة  للعب  يكو  يكا 

ل لعملية  للعب مكانة مهمة   يأخذ  قاته  تربوية ملا يقدمه حيث يقضي فيه معظم 

لطفل باحليا لذ يصل  جلسر  ئد فهو    .من فو

جلسمي  لنمو  لدعم  تصحيحه  لطفل  للعب طريقة لضبط سلو  ي�ع�د� 

، فمن لناحية جلسمية ينشط للعب جهز جلسم  النفعا الجتماعي  لعقلي 

لبدنية للياقة  يكسب  ئد  لز لطاقة  يصر  لعضال  لناحية . يقو  ما من 

ته  ينمي مها جي،  خلا لطفل على  يد جيد عامله  لعقلية فاللعب يساعد 

تز  ملعلوما بنفسه،  صل على  ، فيتعلم  يقو باالستكشا لعقلية،  ية  ليد

إلبد  تنمو لديه    ، ملشكال يتد على حل  للغوية،  ملعرفية  حلصيلة 

     . البتكا

تر ي لنظا  الجتماعية فيتعلم  لناحية  لطفل من  للعب على منو  ساعد 

آلخرين،  جليد مع  لعالقا  يقيم  لعامة،  ملصلحة  لتعا  يد قيمة  جلماعة، 

لتمركز حو  خلجل  لتخلص من  ، مما يساعد على  ملشكال يتعا معهم  حل 

ل لنفس  ضبط  لسلو  ،كما يتعلم  يكو� لذ آلخرين،  إلحسا بشعو  ص 

آلخرين عن     ۱٠.صو سليمة عنهم 

نه لناشئ من حيث  لطفل  للعب يفيد    :باختصا  

                                                        
١٠
  )  ، لقاهر ملصرية،  ألجنلو  لنفسية، مكتبة  لصحة  اضر    ، هيم، فيوليت، فؤ   ۹٤  . )۲٠٠بر
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إل  -١ لتفك  كر  لذ   .لتخيل يساعد  منو 

ها - ۲ ختبا ته  كتشا قد يسهل  العتما عليها  لثقة بالنفس    .يكتسب 

ته من   -۳ جلماعةيؤكد  يا  نطا  آلخرين فر لتفو على    .خال 

آلخرين:ِيتعلم   -٤ حتر حقو    .لتعا 

يلتز -٥ عد  لقو نني  لقو حتر    .به يتعلم 

نتمائه للجماعة -٦  .يعز 

لكال     الستما  ألساسية من  للغوية  ملها  أللعا تعا كل  هذ 

لكتابة ، فمن تقسيما�ا تبعا . لقر  نو متعد للغوية تنقسم   أللعا   

لقر  لعا  لشفهية  أللعا  للغوية مثل  لعناصر  ألساسية   للغوية  للمها 

مل لعا  لكتابية  كيبأللعا  لتر لعا  خر، هنا . فر  من جانب 

لعا  حها، فمثال  لعامة  أللعا من حيث طبيعتها  خر  تصنيف  سلو 

خطأ حلد -صحيح  كر - لتخمني  جلو - لذ  -لصو -لصو -لسؤ 

لنفسية - حلفال -لقصص -لكلما ملتنوعة -أللعا  أللعا  هذ . خلط 

،  كل  لتصنيف أللعا صنا  قساما متعد لكل صنف من  يوضح  هنا 

يناسب مستويا متعد تلفة  عناصر لغوية  ألقسا يتنا مها    . قسم من 

خلاصة     يتها  قسا حسب  سة  للغوية   أللعا  ما فتريسيا فتصنف 

للفظية  أللعا غ   -Board(لتقدمية أللعا ) Nonverbal Games(هي 

Advancing Games ( ملركز للفظية  لبحث عن ) Word- Focus Games(أللعا 

لتخمينة ) Treasure Games(لك    ١۱)Guessing Games( أللعا 

ملها  أل حسب  ملقر للصف  لكتب  جية   لنمو للغوية  أللعا  نو  من 

لقر   :ال  مها 

                                                        
١١   Patricia A. Richard- Amato, Making It Happen, Longman New York & London, ١٩٨٨, 
p.١٥٨    
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ال لكلما من خال : ستمامها  لصو  لتوفيق بني   ، حلر لعبة بطاقا 

قا  أل الستما   أللعا الكتسا مها   ، الستما لتمثيل بعد   ، الستما

ملعلم بتكا  ملوقف  ، حسب    .ألعد

لكال  ملعلم: مها  بتكا  ملوقف    حسب 

لكتابة ل: مها  حلر لتكوين  قا لبحث عن  أل ألعد  لبحث عن   ، كلما

لعينا   .لعد 

لثا ح ملقر للصف  لكتب  جية   لنمو للغوية  أللعا  نو  سب من 

  :ملها

الستما لكلما : مها   ، حلر ، لعبة بطاقا  لكلما حلر  ترتيب 

نطق، تب  ستمع  ملتسلسلة،  لكلما   ، لك لبحث عن  لبحث عن  ملتقاطعة، 

للغوية   .ألخطا  

لكال لتسمية، : مها  لعر   ، ، لكلما حلر  ، ترتيب  حلر لعبة بطاقا 

لبطاقا لكلما     .قر 

لقر لكلما: مها  حلر  لعجائب، ترتيب  ملتقاطعة، صند    .لكلما 

لكتابة ، ص: مها  حلر ملتقاطعة، عبة بطاقا  لبحث لكلما  لعجائب،  ند 

لبطاقا لكلما   ، كتابة  لك   .عن 

  

  أللعا للغوين  مها لكتابة-

لكتابة صلها  كلما  , ما   حلر  فالد مضطر  كتابة 

صله مبا بعد  ال مكا  حلر  لصحيحة لكتابة  لطريقة  تا منه , معرفة  ما 

ما ال  لنقط    .تا 
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ا لصو  ل يكمل فيها يكتب  لبسيطة  لعا  لكتابة من  لعا  تتد 

لة, يشاهدها سالة يسمعها من ,  يكمل كلمة ناقصة   مثا    يعيد 

لطبيعة, مالئه شيا   صف لصو    كتابة قصة من مشاهد صو ,  كتابة 

لدقيقة, مسلسلة الختالفا  تني متشا�تني  تسجيل    ١۲بني صو

  مها لكتابة "(TTS)ملتقاطعة كلما لعبةل-

هنية، تتكو من عد ل ملتقاطعة هي لعبة فكرية،  سو  مربعاكلما 

غة لفا ملربعا  صفو من  عمد  و    بيضا على شكل جد 

يخ-   لتا

ثو  هو  ملتقاطعة  مر من قبل صحفي من ليفربو  لكلما  ختر  مت 

يخ  نيويو  جريدحيث ظهر  مر  صحيفة .۱۹۱٣يسم  ۲۱ين بالتا

تلف عن  .لعاملي ين  أليالكلما للغز  حيث �ا مشكَّلة   ,ملتقاطعة  هذ 

خلية تو على ملربعا لسو لد ظهر لكلما  ۲٠ففي لقر . باألملا ال 

نة صبحت مشهو بالشكل  .لتقاطعة  غالب لصحف ألمريكية   هذ آل

د ۱٠ منذ .لذ نعرفه ليو   عا عاما بعد  خترعت لكلما ملتقاطعة 

با بو    ۱٣. لواليا ملتحد  نتشر  

  طريقة للعب-

                                                        
١٢
 مللكة لعربيامللكة لعربية:  لريا(,أللعا للغوين, ناصب مصطفى عبد لزيز 

ية   ۲٦. )   ۱٤٠۱,لسعو
١٣

  /http/.id . wordpress.com/tag/teka teki silang/diakses tanggal ٣ maret ٢٠١٤ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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سيلة لتفو , لكلما ملتقطعة هي للعبة للغة       هذ للعبة ينطبق علي 

، , ملفر  لكتابة لبيضا ملربعا  ملتقاطعة هو مل  لكلما  د من لعبة 

، عن طريق  لعبا لكلما   جاباتشكيل  ل تؤ   ئن  لقر . حل 

لعبا لكلما   لسو تستخد لفصل  يوضع لكل صف  . ملربعا 

حتو   ، ملربعا ملطلو كتابتها   لكلمة  لرقم ما يشابه  ما  قم،  يكتب  عمو 

ع�ا من هذ �ال لكلما ملتقاطعة   نو خر صعب،   لةللعبة؛ فمنها سهل 

تلف سلو  تقو ع معينة تتبع  لبلد،  ملستعملة  للغة  ، تبع�ا ألسلو  ألخر ن 

     ١٤.قربوضع هذ للعبة لتسلية ل لصحف �ال

  

                                                        
١٤   /http/.id .wikipedia /tag/teka teki silang/diakses tanggal ١٣ maret ٢٠١٤ 

١٢    ١٠       ٩    ٢   ٣  ٢   ١  

                     

 ١٩     ٥      ٤         

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://static.wahyu.com/uploads/2010/05/wynne.gif
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   مرأللكلما ملتقاطعة                     

   ال مشهو لكلما ملتقاطعة

  فقيا ما  حلر مع ينبغي  متأل ملربعا  لعبة, للعبة  مربعا

من  من نوعني لسؤ يتكو  هذ ألسئلة هو جلو لكلمة ل لتشكيل سيا

يا ب  تكو مكتوبة ألسئلة ل إلجابة على فقيا مكتوبة لإلجابة ألسئلة  عمو

انب عا حتت هو مكتو لسؤ ،  ١٥.لصو  

يا، كيفية تصنيع ا   يد ملتقاطعة العالسائل  قبل   عد   لكلما 

  مو ملعلم

يس  لعربية من لتد لتالية عد ملعلم  لكتب    ملو 

  قة -

   مسطر -

صا  -   قلم 

  ممحا -

   صنعمعملية  -

لذ  ۱٠×  ۱٠سم مربع . ١    حسب 

   ۱×  ۱ حجم مربعا صغتقاسم . ۲

                                                        
١٥  Wiki peda// wiki/ prosedur pembuatan , teka teki silang/Dakses tanggal ١juni ٢٠١٤ 

  ٢٤       ١٧     ٢  ٧  ٥  

٧     ٣   ٨  ٦   ٢       

  ١١        ١٨               ٤      
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  من ملربعا  تسو� بعض. ۳

ر . ٤ صا  مفر  -كتب شعا صغ ل ال تغ لو�ا    باستخد قلم 

فقا �موعة  لكتابة عن جلانب ألمين . ٥    حتت مربع كب 

قة خر كمفتا جلو . ٦   نسخ ملفر  

  نسخة لكلما ملتقاطعة على سا عد من لطال . ٧

 ,فقط حلاسو ستخد حتتا  معد ال مع سهولة لكلما ملتقاطعة جعل

ن  صغ شعاجم فقا حل شعا ميكننا  جنعل من  ال تستخد لة لسطر  

تلفة، خال عطا ملتقاطعة برنامج ليس لديه خصوصا    لو   علنا لكلما 

  سهلة

  نظا للعبة

ملتقاطعة  - لكلما  لسؤ بالشكل   ألستا قا باستعد عن 

  مر لطال جاجبة هذ ألسئلة منفر  با�موعة  -

ما ملتفق بينهم -   لكل ملئو هذ للغز مد 

ال  . - كني قرئو ما مت من عملهم متبا  بعد إلنتها كل مشا

  ألستا قا بتصحيح  يقر لفائز -

  ۱٦.يسمح له هدية له  -

  من للعبة الختالفا -

                                                        
۱٦ Abdul wahab rosyidi , Media pembelajaran bahasa arab (UIN – Malang ٢٠١٣) hl ٩٦ 
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لكلما  لغز جعل ألستا    مل يعمل   لكلما ملتقاطعة  ميكن 

لعبة  لكلما ملتقاطعةما لفصل  مليالمني خلشب لرقائقيمن   لعمالقة ملتقاطعة

للعبة، لتفاعل ميكن تعديل للغز أللعا عنو من  ها من     غ

ئد -   لضعف  لز

ملتقاطعة ةسائل تعليمي لكلما  كذلك  ئدما . شي على ما ير  ميكن  لز

،  تزيد  ملفر كتسا  عية،من فعالية  إلبد كثر نشاطا  كثر  ملتعلمنيملتعلمني 

عية فعالية ملر بامللل ال إلبد  ، سترخا لعربيةستج  تعلم لكن . ،   للغة 

حلر ترقيع تقنية لعربية لكتابة  صعوبة ضعها  بني  لكلما  لغز مربع عند 

  .ملتقاطعة

ملتقاطعة ال تستخد لتفس مو لكلما  د ما   هنا أل مساحة 

ملتقاطعة لعبة للعبة يوضع  .فقط الختصا كلمة  من حيث لكلما  هذ 

يب  صل لتد لة كاملة من  للغزلطال إلنشا  لك  ملستنتجة من   .لكلمة 

لفقر يب  صناعة  ملتعلم, لتد ملعلم   إلبد من  عتما على صناعة    .لك 

  

  

  

  



٣٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  لفصل لثالث

 منهجية لبحث  

  

 مناهج لبحث -  

لرسالة فهو منهج  لباحثة  هذ  لذ تستعمله  لبحث  لبحث ما منهج 

ئي  ية ) Action Reseach(إلجر لذ   :ما قالته نو 
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"penelitian tindakan adalah penelitian yang menekankan pada  kegiatan 

(tindakan dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi 

nyata dalam skala  mikro yang diharapkan kegiatan tersebut mampu 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam 

bidang pendidikan".١ 

ل حتد فيها جتر على لذ يركز   بحث لهو : ملع   ألنشطة 

لفصل لعديد   قعة  لو قف  ملو  يرجي من هذ ألنشطة �ا . ألفكا  

ترقيها من ناحية لتربيةتستطع  تصلح عملية    .لتعليم 

  

  

ئي ما                          تني إلجر   ۲بد

  مشكلة لبحث

  

  لد ال  

  

  

  

                                                        
١

 Nurul zuriah,Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial,(Malang: Bayu 
Media,٢٠٠٣),hal. ٥٤ 
 
٢Wijaya Kusuma,Mengenal penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: MaltaPritindo,٢٠٠٩)hlm.٤٤  

 لتخطيط

 إلجر

 ملالحظة

 النعكا

 لتخطيط
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  لد لثا

    

  

  

  

  

 

هاجتمع - سلو ختيا عينيتة    لبحث 

يع لطلبة     MTsS Darul Huda S.Pauhكا �تمع  هذ لبحث هو 

Langsa  سية هم   ۲٠۱٥  \۲٠۱٤للسنة لد تأخد لباحثة  .طلبة ۸٥يبلغ عد

يكنتو ٣٣ ي    :من لطلبة كالعينة فهي طلبة لثا  كما قا سوهر

Apabila subjeknya kurang dari ١٠٠,lebih baik diambil semuanya sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi.selanjutnya jika subjeknya banyak dapat 

diambil antara ١٥-%١٠% atau ٢٥-%٢٠% atau lebih.٣ 

ثا : ملع لك ح يكو  تمع لبحث قل مائة فأفضل  يأخد كله   كا 

ا كث فيأخذ منه مما يتر ما بني جتماع  % ۱٥- %۱٠يا  كا عد

لك% ۲٥-%۲٠ يا على     
                                                        

٣ Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian:Suatu pendekatan Praktik,Edisi Revisi 
Cet.V(Jakarta:Rhnineka Cipta,٢٠٠٢)Hlm ١١٢  

 إلجر

 النعكا ملالحطة

 تعديل
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هم   يبلغ عد خد لباحثة طلبة لفصل لثا ليصبحو عينة لبحث 

تلفو كث من  .طلبة٣٣ حيث قد�م ختا لباحثة هؤال لطلبة كالعينة أل�م 

  .علي للغة لعربية

  متغ لبحث .

ا كر   :ا ما يلى , هنا متغ  هذ لبحث ينبغى 

  ملتغ ملستقبل) ۱

 لكلما للعبةباستخد  تعليم مها لكتابة  ملتغ ملستقبل  هذ لبحث   

كر   معرفة مد  فعالية  . (TTS)ملتقاطعة ملتغ يهد لبحث كما سبق 

  هو جنا طلبة  تعليم مها لكتابة ملستقبل  ملتع

  ملتغ لتابيع ) ۲

 هذ . ملتغ لتابيع هو لنو لفعل لسلو لناتج عن ملتغ ملستقل  

 لكتابة لطلبة على هي قد, لبحث هو نتجة لطلبة  تعلم مها لكتابة

  منفصلة من حر لعربية  يصل لكلما  مالئيا  قد كتابة لصحيحة

    (TTS)ملتقاطعة لكلما للعبةبالوسائل , لكلما

   لبحث -

  :ما لبيانا ل جتمعها لباحثة فتفيد من لطر ألتية 

  ملالحظة  - ۱   
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ملعلوماملالحظة  تقو لباحثة .هي  من  لبحث جلمع لبيانا 

سة  لكلما للعبة ستخدالفعالية لثانوية  هد لنجسا ملعرفة   مد

سة  , تعليم مها لكتابة  (TTS)ملتقاطعة لكى تستطيع  تنظر على جر لد

    .نفو لطلبة

  الختبا - ۲

 تطبيق  تستخد لباحثة إلختبا جلمع لبيانا ملتعلقة بتعليم مها ملكتابة 

.  إلختبا يتكو من إلختبا لقبلي  إلختبا لبعدهذ . ملتقاطعة لكلما للعبة

قبل  تعليم مها لكتابة تستخد لباحثة إلختبا لقبلي  ملعرفة قد�م على 

 إلختبا لبعدكما تستخد لباحثة . "(TTS)ملتقاطعة لكلما ستخد للعبةبا

 لكلما ستخد للعبةبا بعد تعليم مها لكتابة ملعرفة قد�م على 

سة"(TTS)ملتقاطعة لباحثة لتهميدية كما تقو  تقو لباحثة باالختبا لقبلي  لد

يس من كل  بعد  إلختبا لبعد    متت جر لتد

  مصا لبيانا - 

سة    ما مصا لبيانا   هذ  لبحث  فهو لطلبة  لفصل لثا  مد

هم   لثانوية  هد لنجسا ل ختيا لباحثة كعينة لبحث يبلغ  عد

  .طلبة۱۸

  سلو حتليل لبيانا -
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تقا  جد�ا لباحثة فتحللها بطريقة لوصفى لتحليلي  ما لبيانا ل 

الختبا لبعد  كل لد بالطريقة لكميةبني نتيجة    .الختبا لقبل 

كانت طريقة عد هذ لرسالة  كتابتها فاعتمد لباحثة علي ما قر�ا 

ملسمي بـ  لكتا  ية جو كاال لنجسا   حلكومية  إلسالمية  ليل : جامعة 

إلسال لعلمي جامعة جو كاال لنجسا  لبحث  ئي لكتابة  حلكومية قسم جر مية 

لعربية سنة للغة     ۲٠۱٤لتربية شعبة 

سة  - حل تنفيد لد   مر

ين لد ر   لبحث  لتخطيط. هذ  هي  ملرحلة  لد يتنا     ,كل 

  لتخطيط)۱

ملرحلة فهي  لباحثة  هذ  مل حتد .)۱: (ما ألنشطة ل تقو �ا   لعو

لتعلم لتعليم مها )۲(تعليم لكتابةب ملعلم  سس يتعلق عقبة طيط لتعليم  تعد 

تعد  ملالحظة ) ٣ (" (TTS)ملتقاطعة لكلما استخد طريقة  للعبةبلكتابة 

ية  لكلما للعبةعد لوسائل  )٤(,ملباشر للحصو علي لبيانا غ الختبا

جع ) ٥(,(TTS)ملتقاطعة ملر ملصا ملستخدمة  تعليم للغة تعد لكتا 

  عد إلختبا بعد لد) ٦(لعربية

  إلجر )۲
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لتعلم لذ سبق  تعد لباحثة  ملرحلة    طيط لتعليم  إلجر هو تنفيد 

 لكلما ستخد طريقة  للعبةبا   تعليم مها لكتابةتقو لباحثة  .لتخطيط

حل " (TTS)ملتقاطعة   . ملرحل لتهميد  ملرحل ألساسية  ملرحل لنهائية: ثال مر

تبد . تقو لباحثة ملرحل لتهميد بتنسيق لطلبة ليستعد تعلم للغة لعربية

تقد ) ۲(تعر نفسها على لطلبة   )۱: (لتعليم ببعض ألنشطة لفصلية لباحثة

سية ألسلة  للطلبة حو خ�م ملتعلقة باملا ئد) ٣(  لد لفو   .توضح ألهد 

لتعلم  صل  عليها لطلبة بعد جر لتعليم  ما ألنشطة لفصلية  . ل 

لسؤ بالشكل لكلما ألستا قا باستعد عن )۱(: ملرحل ألساسية فهي 

لكل ملئو  )٣( مر لطال جاجبة هذ ألسئلة منفر  با�موعة )۲( ملتقاطعة

ما ملتفق بينهم كني قرئو ما مت من )٤(  هذ للغز مد  بعد إلنتها كل مشا

ال    ألستا قا بتصحيح  يقر لفائز)٥(عملهم متبا

لك ملرحلة لنهائية  هذ ملرحلة باالنعكا مع .  يسمح له هدية له)٦( تأ بعد 

سية ل سبق تعليمهالطلبة لتبد ألفكا حو ملا  ما بالنسبة ألنشطة . لد

تسأ عن قد�م لطلبة علي ستيعا ملا )۱: (لفصلية ل تقو �ا لباحثة فهي

سية صل عليها لطلبة بعد تبا تعليم مها )۲( لد تسأ عن لتحصيال ل 

تطلب من طلبة  )٣( "(TTS)ملتقاطعة لكلما للعبة ةستخد طريقبالكتابة 

لتعلم حا لبنائية ملتعلقة بعملية لتعليم    يقدمو القتر

  ملالحظة - 
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لطلبة  عملية   سة  تعليم  تقو لباحثة بالحظة ملباشر ملعرفة نشطة ملد

يبد   كل ما فعالية "(TTS)ملتقاطعة لكلما للعبة ةستخد طريقبامها لكتابة 

  ذ ملالحظة لد لثانية لد أل  

  النعكا -

ملعرفة جنا كل . بعد  نفذ جر  كل لد تقو لباحثة النعكا

سة بالنظر  لطلبة فنحتا  ما يسمى باملعيا أل لنجا لطلبة ل مت تقرير ملد

 كانت . لوسائل إليضحية, صعوبة للماجة ل,  لكفئة ألساسية لطلبة

ية به   منهم  نتجة لطلبة على من هذ ملقيا فهم ناجحو   كانت متسا

تقر لباحثة معيا لنجا باستخد تقدير مستو لطلبة علي سا .  ينجحو

ية كما يلى جة ملعيا   :لد

لرمو . ٧٥بالنسبة ملعد طلبة  لصف لثا  إلختبا قر لباحثة نتيجة  -۱  

  ٥:ملستخد للبحث عن معد هذ لنتيجة

  

    

  

  

  

  :يث 

                                                        
٥
Suparman ,Statistik Sosial ,Jakarta :Raja Grafindo,١٩٩٠.h.٤٥  

  

P= 
∑�

�
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   P  =ملعد  

    a  =عد نتيجة لطلبة  

 n = عد لطلبة  

فيما .جليدبالنسبة ملستو نتيجة طلبة لفصل لثا تقر لباحثة مستو  - ۲

  :يلى جد يبني معبا جنا لطلبة  هذ لبحث

  معبا جنا لطلبة  إلختبا

جا  لرقم   ملستو  مد لد

  جيد جد  ۱٠٠-۸٠  ۱

  جيد  ٧٩-٦٦  ۲

  مقبو  ٦٥-٥٦  ٣

  ناقس  ٦٤-٥٥  ٤

  سب  ٥٤-٥٠  ٥

بع   لفصل لر

نية سا مليد   لد

د-    حلة عن معهد  

يخ نشأ-  د تا   معهد  
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سة لتربية إلسالمية   د هي حد لد سة لثانوية   كانت ملد

, لقرية سوعى فا ملدينة لنجسا, سقع هذ ملعهد  لشا غو سا, لنجسا

  .۱۹٦۲سس هذ ملعهد  لسنة , متر... ٦سعة ال 

تلف خلفيتهم  يع ملدينة  تشية  د جا من  كانت طالبة  

سية هم  يتخرجو , لد غ ئية لعامية حلكومية  سة إلبتد منهم يتخرجو من ملد

ئية لعامية حلكومية سة إلبتد هم . من ملد  ۸٥كانت لطالبة  هذ ملعهد يبلغ عد

  طالبة       

ي ثال كا ما لتد د ثال سنو لثانوية  س  ملعهد  

د أل س فتنة. سنو لعالية ئيس لثانوية ملعهد    .  

  )۱( جلد

د    ۱حو لوسائل لتعليمية  ملعهد  

إلتصاال  لرقم   جلملة  نو من لوسائل 

۱  

۲  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

  غرفة لتعليم

  غرفة لنو

سنيغرفة    ملد

  مكتبة

  إل

  ملرحا

  ألنبا

۹  

۲٠  

۲  

۱  

۱  

۱  

۱  

لتعلم سائل لتعليمية كافة لعملية لتعليم    يد جلد  

                                                        
١ rekapitulasi denah sekolah MtsS Darul Huda Langsa  
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لطلبة  - ۲ سني    حالة ملد

سني    سا ۲۹ما عد ملد منهم من يعمل ملو  علو لدين إلسالمية . مد

ترجو. منهم من يعمل ملو  علو إلجتماعية , من ملعهد لسال ۲يعضهم 

جة سترتا ساتو   ). ١-S(بعضهم على 

  :لتوضح هذ ألحو قدمته لباحثة  جلد ألتى

)۲ ( جلد  

د سني باملعهد     ۲ملد

  ملعلمة  ملعلم  متخر من  قم

۱  

۲  

٣  

٤  

٥  

٦  

  )  ٢-S(ملاجست 

  جلامعة حلكومية إلسالمية 

  جلامعة حلكومية

  يبلو تيك

  يبلو 

سة لعالية حلكومية   ملد

  ملعهد

۱  

۳  

-  

-  

-  

٦  

٥  

-  

۲  

۹  

۱  

-  

-  

۲  

  ۱٤  ۱٥  �مو  

  

ألستا سالذ يقد للغة لعربية  هذ ملعهد كا , ,,,,فا ما ملد

هم    .طالبا كما ظهر  جلد ألتى۱۳٦لطال  هذ يبلغ عد

                                                        
 

٢ Rekapitulasi guru MTsS Darul Huda Langsa  
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  )٣(جلد 

سة  د لنجسا  لسنة لد   ٣ ۲٠۱٥ -۲٠۱٤عد لطال مبعهد  

  مو  عد لطالبة  لصف  ملرحلة  قم

  

۱  

  

  لثانوية

    ۱٦  أل

  ۳۳  لثا  ۸٥

  ۳٦  لثالث

  

سة لعالية معهد  سة لثانوية  ملد ا ملد ستا  د ملد   ,

للجصو على فعالية تعليمية فكا معهد   لعلو لعامة  يتعلمو لعلو لدينية 

سة حملتلفة  سو خرجو من ملد كا ملد لتهم  سني ملتأهلني   د بعد ملد

ن مب مكة, جامعة لشيخ كو, منها جامعة لر جامعة , جامعة سر

م هامة .جامعة جوية جو كاال, جامعة شريف هدية هللا, لفليتكتيك لذ 

ترقية قد لطلبة  لد لنيل ألهد لتربوية  لية لتطوير لطلبة  مسؤ

  .لتعليمية  هذ ملعهد

  

  

ملناقشتها-   عر لبيانا 

سة   -١     د لنجسا  مها لكتابةقد لطلبة مبد   لثانوية  

                                                        
٣ Rekapitulasi jumlah Siswa MTsS Darul Huda Langsa 
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د لنجسا ضيعف قد لطلبة سة   يس ل . مبد  كتابةلتد

تلفة تهاستطيع لطلبة لقر لكتابت ,قد لطلبة  لتر  بل, ة للغة لعربية 

يس, ستطيع كتابتهاتال ستطيع تالجلملة ملفيد ملسمو  مال  كا ملد

يف عند بعض لطلبة  ملفر أل لضع - ,صحيحا طلبة كتابتهال

عد لضعيف   . لقو

سائل العال يس ال  يس ,  لعبة,  لتد  منا جديد كالتد

و لطلق, �مو عل تعليم لكتابة  تكو  طريقة تقليدية,  هذ ما 

  .مملة

ث لوسائل  ستخديال ةتقليديل طريقة تعليم مها لكتابة  ,قبل جتر 

يب لسؤ  لكتا , ملد يس ملا لكتابة    ح يكثر يستريح ملد

  .  سأمشبع طلبة  اليقد طلبة لفهم 

 الستخد طريقة  للعبةقبل  تعليم مها لكتابة للمعرفة قد لطلبة   

ختبا لقبل لطلبة  لثا لثانوية   فقد لباحثة   "(TTS)ملتقاطعة لكلما

 ۳۳عد لطلبة لذين شتركو  هذ الختبا يبلغ   ,د لنجسا

لك.طالبا سة ,لذ لباحثة  إلجر لقبلي تشتمل  نتائج لد ل حصلت عليها

ية لقبلي ما لنتائج ل حصل عليها لطلبة  الختبا . علي لبيانا الختبا

  :فهي كما يأ

قم    )٤(جد 

  جة نتائج لطلبة  ختبا لقبلى

  لسنة ملؤيةعد مد   لنتيجة  لرقم



٥٢ 
 

جا   لطلبة  لد

  %١,۹  ٣  ۱٠٠-۸٠  جيد جد  ١

  %۱۸,۱۸  ٦  ٧٩ -٦٦  جيد  ۲

  %٣٠,٣٠  ١٠  ٦٥-٥٦  مقبو  ۳

  %۲٧,۲٧  ۹  ٥٥-٤٦  ناقص  ٤

  %۱٥,۱٥  ٥  ٥٠-٤٥  سب  ٥

  % ۱٠٠  ٣٣  جلمو

  

حة نتائج لطلبة  ختبا لقبلى يد  قد طلبة   عتما على جلد 

د لنجسا على ملها لكتابة كما يلي  ملعهد     :لصف لثا لثانوية با

صل  مستو جيد جد% ۹,١ -  من لطلبة 

صل  مستو % ۱۸,۱۸ -  جيد  من لطلبة 

صل  مستو % ٣٠,٣٠ -  مقبومن لطلبة 

صل  مستو ناقص %۲٧,۲٧ -  من لطلبة 

سب%۱٥,۱٥ - صل  مستو   من لطلبة 

قم  نعر  يكثر طلبة  لصف لثا لثانوية ) ٤(بنا على جد 

د لنجسا ال تصل  معاير لنجا ملقر ملعهد   لبيانت عن جنا لد . با

ئ   : ي لبحث يستطيع  ينظر  جد أل  تعليم ملها لكتابة قبل جر

قم    )٥(جد 
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ئي لبحث   جنا لد قبل جر

  معد  لنسبة ملؤية  عد لطلبة  جنيحة  قم

  %۲۸,۲٧  ۹  جنا  ۱

۸٤ ,٠۸  

  %٧۲,٧۲  ۲٤   جنا  ۲

  )سب(  %۱٠٠  ٣٣  لة

 

قم  طلبة  ۹لسابق يعر  طلبة ل جنا لد  )٥(عتما على جد 

. من كل طلبة %٧۲,٧۲طلبة ۲٤حالية هن ل  جنا لد ٧۲%,٧۲  

اجة , طلبة٣٣من ۸٠,٤۸  مبعد   تستخد لكلما لذلك شعر لباحثة 

قص من نتائج لطلبة  مها لكتابة لترقية قد�م     .عليهاملتقاطعة إلصال لنو

     

   مها  تعليم "(TTS)ملتقاطعة لكلما للعبة ةطريق فعالية الستخد -۲

د لنجسا   لكتابة       سة لثانوية     مبد

قد لباحثة الختبا .  طرقة ل ملستعملة تأث عطيم  ترقية قد لطلبة

  . لبعد  من لد ال كما نر  جلد ال

 لد أل-

يس من لد أل -۱   طيط لتد

طيط لتجر من لد أل يع      :ما 
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تصميمها  يرتب  خطبة  - سةعد ما لد  تا  . لد  ملا 

سة لكتابة عن   "ساعة"هذ لد

لتعلم لتعليم مها لكتابة  - طيط لتعليم   استخد طريقة  للعبةبتعد 

 " (TTS)ملتقاطعة لكلما

ية -  ,تعد  ملالحظة ملباشر للحصو علي لبيانا غ الختبا

 ,(TTS)ملتقاطعة لكلما للعبةعد لوسائل  -

ملصا ملستخدمة  تعليم للغة لعربية  - جع  ملر  تعد لكتا 

  عد إلختبا بعد لد  -

  إلجر من لد أل - ۲

  :ما تنفد جر  لد أل تعر  جلد ألتى   

قم    )٦(جلد 

  ملقابلة أل من لد أل

  نشا طالبة   نشا ملد 

  :لنشا أل 

  خلت لباجثة لفصل لثا بالقا لسال   -

ترتب لفصل  يع لطالبة  تنظر  

 تسجيل لطالبة بكشف لغيا 

  لنشا ألسا 

سة ملها  - كسبت لباحثة ما لد

 "لساعة"لكتابة 

  

ير  لطلبة ينظر ليهم 

  لسال 

  

  

  

لطلبة يسمعو ما شرحت 
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 لكلما ملتقاطعةتقتسم لسؤ  -

بالشكل لكلما تشر لباحثة  -

 ملتقاطعة

باستعد عن  ت لباحثةقام -

لسؤ بالشكل لكلما 

 ملتقاطعة

 ال جابة هذ ألسئلة مر لط -

  ابا�موع  لبيضا  ملربعا لمب

جائية  - ر    ملربعا تتصل 

عل لكلمة   لبيضا  ح 

ما ملتفق تزمع لباحثة   - مد 

  بينهم

قرئـو   مو�بعد إلنتها كل  -

ملتقاطعة من عملـهم   لكلما 

ال  متبا

لباحثةقام - لب ت  إلجابة    صحيحا

للقا  - سة  ملد ختتمد  خ 

لطلبة  لتشويق عند  بإعطا 

لفصل   .لسال قبل خر 

لسؤ  يعجب  بالشكل لباحثة 

ملتقاطعة    لكلما 

  

  

  

  

لكلما شكل  يقرئو 

لفصل ملتقاطعة   ما 

  

  

ير  ليهم  لطلبة ينظر 

  لسال

  

قم    )٧(جلد 

  ملقابلة لثانية
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  نشا طالبة   نشا ملد 

  :لنشا أل 

لغيا - سجلت كشف  لسال   لقت 

ح  ملاضية  لد  لباحثة  كر 

لطلبة على فهم  لكتابةيقد   ملها 

ملتقاطعة  بالكلما 

  لنشا ألسا 

يبو  - لطلبة بأ  لباحثة  تأمر 

يب  بعد  لبعد  إلختبا 

 لطلبة

للقا   - سة  ملد ختتمد  خ 

لفصل   لسال قبل خر 

  

ملاضية  لد    لطلبة 

  

  

  

  

إلختبا  السئلة    لطلبة   يب 

  لبعد

لسال                    ير 

  

  ملالحظة من لد أل  -
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لكتابة         لباحثة كل عملية تعليم  تعلم  لد . تلحظ  ملالحظة   حصيلة 

أل  أل  لد  لبعد   إلختبا    أل تستطيع  تعر  جد نتائج 

قم    )۸(جد 

  جة نتائج  لطلبة  ختبا لبعد من لد أل

جا  لنتيجة  لرقم   لسنة ملؤية  عد لطلبة  مد لد

  %۱۲,۱۲   ٤  ۱٠٠-۸٠  جيد جد  ١

  %٣٠,٣٠  ۱٠  ٧٩ -٦٦  جيد  ۲

  %۲٤,۲٤  ۸  ٦٥-٥٦  مقبو  ۳

  %۱۲,۱۲  ٤  ٥٥-٤٦  ناقص  ٤

  %۲۱ ,۲۲  ٧  ٥٠-٤٥  سب  ٥

  % ۱٠٠  ٣٣  جلمو

  

أل نظر   لد  صل  مستو جيد ) ٤(عتما نتائج من  لطلبة  من 

صل  مستو جيد  )۱٠(جد   لطلبة  صل  مستو مقبو ) ۸(من  من 

صل  مستو ناقص)٤( سب)٧( من طلبة  صل  مستو  لطلبة   .من 

أل يستطيع  ينظر   لد  لبحث من  ئي  جر لكتابة بعد  لد  مها  جنا 

أل    :جد 

قم    )۹(جد 

ئي لبحث من   لد أل جنا لد بعد جر
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  معد  لنسبة ملؤية  عد لطلبة  ةيحجن  لرقم

۲  %٤۲,٤۲  ۱٤  جنا   ١

٧٤,٦٣  

  )مقبو(

  %٥٧ ,٥۸  ۱۹   جنا   ۲

  %۱٠٠  ٣٣  لة    

  

قم  لد مستو على لسابق يعر  طل) ٥(عتما على جد  ل جنا  بة 

ل  لد هن    من  ٧٤,٦٣من كل طلبة مبعد  %٥٧ ,٥۸طلبة  ۱۹ جنا 

  .طالبة٣٣

  النعكا من لد أل  -

لد  لبعد   إلختبا  لقبل مع نتيجة  إلختبا  بنا على حصيلة نتيجة 

ملقر تنقص عد لنجا  لقبلي . أل ننظر  طلبة ال تصل  معاير  إلختبا   

ملقر هي  لد ۲٤طلبة ال تصل  معاير جنا  لبعد   إلختبا  طلبة   

لطلبة تصل  معاير جنا . ٧٤,٦٣ ۸٠,٤۸ملعد يرتفع من . طلبة۱۹أل   

أل  لد  لبعد من  إلختبا  لقبل   إلختبا  ها  يو بني  ملقر ترتقع عد

أل جلد    .كما يوضح  

  

قم    )۱٠(جد 
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نة بني حصيل نتيجة    إلختبا لقبل  إلختبا لبعد من لد ألمقا

ق

  

تيجة 

  إلختبا

  )ملستو(

لة لطلبة 

  لنجا

  ملعد  نتيجة ملعيا لنجا 

قبل 

ئي   إلجر

لد 

  أل

نتيجة قبل 

  إلجرئي

نتيجة 

لد 

  أل

قبل 

ئي   إلجر

نتيجة 

قبل 

  إلجرئي

  %۲۸,۲   ٤  ٣  جد جيد  ١

  

٤۲,٤۲%  

۸٠,٤۸   ٧٤,٦٣  

  ۱٠  ٦  جيد  ۲

    ۸  ١٠  مقبو  ۳

٧۲,٧%  

  

  ٤  ۹  ناقس  ٤  %٥٧,٥۸

  ٧  ٥  سب  ٥

  %۱٠٠  %۱٠٠  ٣٣  ٣٣  لة طلبة  

  

لكلما  ستخد   لبيانا على سابق يستطيع  يستنتج   بنا على عر 

لطلبة سة  تفع عد . ملتقاطعة  فعالية نتيجة  حلا يستطيع  ينظر من  هذ 

لنجة لطلبة جنا هي , لطلبة  لقبلى  ختبا  ختبا ) %۲۸,۲٧(طلبة ۹   

تفع  أل طلبة جنا  لد  ملعد %). ٤۲,٤۲(طلبة  ۱٤ لبعد من  نتيجة 

يضا تفع  ملعد هي, لطلبة  لقبلى نتيجة  ختبا  ختبا  ۸٠,٤۸     

تفع  ال  لد  فضل. ٧٤,٦٣لبعد من  لتنمية   لك تلك  هذ . لو كذ

لطلبة اليز  سة  لسؤ% ٥٠حلا يستطيع نظر من نسبة مئوية نتيجة جنا   أل 
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ألفضا  . ال تبسط لنتيجة  لطلبة لكى حتصل على  سة يشجع   ملد لك البد  لذ

لثا   . لد 

  لد لثا-

يس من لد لثا -۱     طيط لتد

لثا يع  - لد  لتجر من  طيط    :ما 

سة - لد يرتب  خطة  تصميمها  لد  تا    . عد ما    ملا 

لكتابة عن       لد مها  ليومية "هذ   "العما 

ملتقطعة  - لكلما  لوسائل   عد 

لد - ختبا بعد   عد 

  تنفيد من لد لثا- ۲  

جلد  لثا تعر   لد  ئي  جر   :ما تنفيد 

قم    )۱۱(جلد 

  ملقابلة أل من لد لثا

سة   نشا لطلبة  نشا ملد

    :لنشا أل 

ملاضية  لد    لطلبة 
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سجلت  - لسال  كشف لقت 

 لغيا 

  لنشا ألسا 

ملها  - سة  لد لباحثة ما  كسبت 

ليومية"لكتابة   "العما 

لكلما  - لباحثة  تصمغ 

ما  لسبو   ملتقاطعة  

 لفصل

لط - مر    ملربعا ال مل 

لكلما تشكيل   ،   لبيضا

جائية  - ر   تتصل 

عل  لبيضا  ملربعا ح 

لة   لكلمة  تالف 

إلنتها  - لطلبـة  بعد    تـأمر 

مـا    إلجابـة  لطلبة  تكتب 

 لفصل 

لباحثةقام - إلجابة ب ت  ا

  صحيحل

للقا  - سة  ملد ختتمد  خ 

لفصل   .لسال قبل خر 

  

  

  

  

  

لفصل ما  السئلة  لطلبة     يب 

  

  

  

  

  

  

  

  

لسال لطلبة    ير 
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قم    )۱۲(جلد 

  ملقابلة لثانية

  نشا لطلبة  نشا ملد

  :لنشا أل 

سجلت كشف  - لسال  لقت 

لد لغيا  لباحثة   كر 

لطلبة على  ح يقد  ملاضية 

لكتابة بالكلما  ملها  فهم 

 ملتقاطعة

 لنشا ألسا 

يبو  - لطلبة بأ  لباحثة  تأمر 

يب  بعد  لبعد  إلختبا 

 لطلبة

للقا   - سة  ملد ختتمد  خ 

لفصل   .لسال قبل خر 

  

ملاضية   لد 

  

  

  

  

إلختبا  السئلة   لطلبة  يب 

  لبعد

  

  

لسال   تر 
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  ملالحظة من لد لثا -

لكتابة     تعليم  لباحثة كل عملية تعليم  ملالحظة  . تلحظ  حصيلة 

لثا  لد  لبعد   إلختبا  لثا تستطيع  تعر  جد نتائج  لد 

  : ال

قم    )۱۳(جد 

  جة نتائج  لطلبة  ختبا لبعد من لد لثا  

جا  لنتيجة  لرقم   ملؤيةلسنة   عد لطلبة  مد لد

  % ۱٥,۱٥  ٥  ۱٠٠-۸٠  جيد جد  ١

  %  ۸٥,۸٤  ۲۸  ٧٩ -٦٦  جيد  ۲

  -  -  ٦٥-٥٦  مقبو  ۳

  -  -  ٥٥-٤٦  ناقص  ٤

  -  -  ٥٠-٤٥  سب  ٥

  % ۱٠٠  ۳۳  جلمو

  

لثا نظر    لد  صل  مستو جيد ) ۱۳(عتما نتائج من  لطلبة  من 

صل  مستو جيد) ٥(جد   لطلبة  صل  مستو   )۱٦(من  د من طلبة 

  .)۲(ناقسمستو  )١٠(مقبو 

لبحث يستطيع  ينظر     ئي  جر لكتابة بعد  لد  تعليم مها    جنا 
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أل   :جد 

قم    )۱٤(جد 

ئي لبحث   جنا لد بعد جر

  معد  لنسبة ملؤية  عد لطلبة  ةيحجن  لرقم

  %۱٠٠  ۳۳  جنا   ١

١٥,٧٥=  

  -  -   جنا   ۲

  %۱٠٠  ۳۳  لة

  

قم  لد) ۱٤(عتما على جد  مبعد .لسابق يعر  كل طلبة حتصل على جنا  

  .طلبة ۳۳من ١٥,٧٥

  . النعكا من لد لثا -

إلختبا    أل مع نتيجة  لد  لبعد   إلختبا  بنا على حصيلة نتيجة 

لثا ننظر  لد  ملقر تنقص عد لبعد   لنجا    .طلبة ال تصل  معاير 

ملقر هي  أل طلبة ال تصل  معاير جنا  لد  لبعد   إلختبا   

ملقر ۱۹ ل تصل  معاير جنا  لد   ۱٤طلبة  طلبة  لبعد من  إلختبا   

 معاير جنا  لطلبة تصل. ١٥,٧٥   ٧٤,٦٣ملعد يرتفع من. لثا كلهم

أل  لثا كما يوضح  جد  لد  لبعد من  إلختبا  ها  يو    :ترفع عد
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قم    )۱٥(جد 

إلختبا لبعد من لد أل نة بني حصيل نتيجة إلختبا لقبلى    مقا

  قم
  تيجة إلختبا

  )ملستو(

  لة لطلبة لنجا

  لثالد   لد أل  قبل جر

  ٥  ٤  ۳  جيد جد  ١

  ۲۸  ۱٠  ٦  جيد  ۲

  -  ۸  ۱٠  مقبو  ۳

  -  ٤  ٩  صناق  ٤

  -  ٧  ٥  سب  ٥

  ۳۳  ۳۳  ۳۳  لة طلبة

  

ختبا  أل  لد  لبعد من  ختبا  لقبلى  ختبا  لنجا بني  ملعيا  تفا نتيجة 

لثا يستطيع  يضح  جد  لد    :ألتى  ۱٦لبعد  

قم    )۱٦(جد 

إلختبا لبعد  لد  نة طلبة نتيجة ملعيا لنجا يني ختبا لقبلي  مقا

  لد لثا أل  إلختبا لبعد 

  جنيحة  قم
  لة لطلبة

  نتيجة لد لثا  نتيجة لد ألنتيجة ختبا 
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  لقبلي

  %۱٠٠  ٣٣  %٤۲,٤۲  ۱٤  %۲۸,۲٧  ۹  جنح  ۱

  -  -  %٥۸,٥٧  ۱٩  %٧۲,٧۲  ۲٤   جنح  ۲

  %۱٠٠  ٣٣  %۱٠٠  ٣٣  %۱٠٠  ۳۳  لة

  ١٥,٧٥  ٧٤,٦٣  ۸٠,٤۸  معد

  

لبيانا على سابق يستطيع للعبة   يستنتج بنا على عر   الستخد 

لكتابة  " (TTS)ملتقاطعة لكلما د     تعليم مها  لثانوية   سة   مبد

لطلبة فعالية  لنجسا سة    .يرتقى نتيجة 

لنجة لطلبة  تفع عد  حلا يستطيع  ينظر من  لنجا , هذ  لقبلى طلبة  ختبا   

تفع  %) ۲۸,۲٧(طلبة  ۹هي  لد أل طلبة جنا  لبعد من  ختبا   

لثا %)  ٤۲,٤۲(طلبة  ۱٤ لد  لبعد من  ختبا  ). %۱٠٠(طلبة  ٣٣ 

يضا تفع  لطلبة  ملعد  ملعد هي , نتيجة  لقبلى نتيجة    ,۸٠,٤۸ختبا 

تفع  لثا  لد  لبعد من  لثا , ٧٤,٦٣ختبا  لد  لبعد من  ختبا   

  .١٥,٧٥تفع 

سة -    حتليل  تفس نتائج لد

ل لكلما ,  هذ  لكتابة قبل تطبيق  لطلبة  تعليم مها  كانت نتائج 

بـ  مستو ناقس% ١٥,١٥بـ  سبحتصل مستو  ملتقاطعة بعد منها

%  ١۸,۱۸ــ  مستو جيد ب%  ٣٠,٣٠ مستو مقبو بـ % ۲٧,۲٧

قم ( صيص ). ٤نظر  جد  لد  لطلبة  جنا   هذ يد  كث من 
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لكتابة ملها  حتصل مستو ,  تعليم  لكتابة  ل تنجح  تعليم مها  أل طلبة 

 %. ۲۸,۲٧جيد بـ 

ملتقاطعة   لكلما  لكتابة بعد تطبيق  لطلبة  تعليم مها  كانت نتائج 

أل بعد منها حتصل مستو بـ  ناقسمستو % ۲۲,۲١بـ  سب لد 

 %٣٠,٣٠ــ مستو جيد ب %۲٤,۲٤ مستو مقبو بـ ١۲%,١۲

قم ( %۱۲,۱۲ــ بمستو جيد جد  علي  هذ يد ). ۸نظر  جد 

ملها طلبة  جنا صل ,مستو جيد لكتابة تعليم  لفصل  كثر من نصف  أل 

جة جيد  جيد جد لعربيةهذ يد  جتد تنمية . على  لكتابة  لطلبة على    .قد 

ملتقاطعة    لكلما  لعبة  لكتابة بعد تطبيق  ملها  لطلبة  تعليم  كانت نتائج 

لثا بعض منها حتصل  لد  جد  مستو جيد  %۸٩,۸٤ـ  مستو جيد ب 

قم ( %١٥,١٥ ـ ب لطلبة  تعليم  ).۱٣نظر  جد  هذ يد على جنا 

لكتابة على مستو جيد جة جيد , ملها  صل على  لفصل  لطلبة   أل كل 

لكتابة. جيد جد لطلبة على مها  يضا  جتد تنمية قد   حتصل   هذ يد 

ملقر لنجا    .٧٠بقد ) KKM(معيا 

لكلما  لعبة  لكتابة باستخد  ملها  حملصولة  تعليم  لنتائج  عتما على 

لطلبة لترقية قد  لعربية,ملتقاطعة فعالية  للغة  لطلبة  تعليم  ستخد , ال يسئم  لو

لصعب قليال  يرتبط   ملتقاطعة  لكلما    حر متصلة ح  منفصلة حرلعبة 

ملتقاطعة مبربعا بيضا  بتكا عقلية  لكلما  لطلبة    بل تستطيع 
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  لفصل خلامس

ملقترحا  لتوصيا    ملخص لنتائج 

  ملخص لنتائج -

هي ما يلي     خلالصة  لسابق عد  ألبو  لبحث     :يستطيع  يستنتج 

لكت. ١ لطلبة علي تعليم مها  ملفرقد   ضعيف  تركيب ,ابة ضعيفة  

جر  ختبا قبل  لدليل  لصحيحة من  ألسئلة  ابا  إل جلملة منهم اليقد 

ملقر) لطلبة ۲٤%(٧۲,٧۲لطلبة  جنا  لنجا    .)KKM(الحتصل معاير 

لكتابة باستخد . ۲ لعملى حو تعليم مها  لبحث  جر      لكلما للعبة بعد 

د لنجسا  قامت    (TTS) ملتقاطعة      لثانوية   سة  لثا مبد لصف  لطلبة  

لطلبة لباحثة   لقبلي حتصل  الختبا  %). ٧۲,٧۲(لطلبة ٩هي جنالقيمة  

لبعد  ألالختبا  لد  لطلبة جنا    , %)٤۲,٤۲(لطلبة  ١٤حتصل 

لثا  لد  لبعد   لطلبة جنا  الختبا   , %)١٠٠( لطلبة ٣٣حتصل  

لنتائج يع  لباحثة   صلت   (TTS)ملتقاطعة لكلما للعبة ستخد : لسابق 

لكتابة فعالية   . تعليم مها 

  

  ملقترحا لبحث - 

القترحا ما يلي    لباحثة تقدمي  لبحث تريد  جر    :بعد مت 

لبحث  تقا - ۱   خر مبثل  يرجي هذ     لكلما للعبة تطبيق و 
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خر (TTS)ملتقاطعة      ملفر  مها     تعليم 

لبحث ملن يقو  - ۲ جع   ملر لبحث  يكو مرجعا من    يرجي هذ 

لعلمية بعدها       . بالبحو 
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جع   ملر
  

جع لعربية -۱   ملر

   

 ، هيم، فيوليت، فؤ لنفسية اضربر لصحة  ملصرية  ألجنلو  ،, ، مكتبة    لقاهر

١٩٩٩ (  

لعر: بن منظو ألبنا ملؤسسة,جـ۱,لسا  لعامة للتأليف     ,لنشر لصرية 

 ) طبعة مصو عن مطبعة بوال:لقاهر(

يسها ,د فئو عليا ئق تد طر للغوية ماهيتها  ملسلم : لريا .( ملها    

      للنشر 

يع   ) ۱۹۹۲ ,لتو

ساعة  حلسن  د  لتعل, لدكتر  مج  طربر ساليبها  لعربية  يسها يمية للغة    , تد

لعالية ماليزيا: ماليزيا( إلسالمية    ) ۲٠٠۲ ,جلامعة 

لتطبيق  :كتر حسن شحاته لنظرية   لعربية بني  للغة   لعصر : لقاهر(,تعليم 

  )لبنانية

حلميد مصطفى، ئي صال عبد  البتد جتاه - لتعليم  تطبيقاته  لعامليةتطو     اته 

يع،  ، ملعاصر لتو لفال للنشر  ، مكتبة  أل  -هـ۱٤۱٠لطبعة 

۱۹۸٩ ،(  

هيم بر لنفسية .د عزيز  لتربوية  لعلو  لعلمي   لبحث  ألجنلو (،مناهج     مكتبة 

يع، :ملصرية لتو لفال للنشر      ) ، ۱۹۸٩ -هـ۱٤۱٠مكتبة 
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ا لدين  لثانوية: مد صال  ملرحلة  لعربية   للغة  يس   : ,لقاهر( ,تد

      )۱۹٧۱ملعا 

لزيز لعربية:  لريا(,أللعا للغوين, ناصب مصطفى عبد  لعربيامللكة      مللكة 

ية   )  ۱٤٠۱,لسعو

نسية - ند جع  إلند   ملر
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