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 استهالل

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحْيم

ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجات  } ُ ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبير  جيـَْرَفِع اَّلله {َواَّلله  

 "11"سورة اجملادلة آية 

َزْلَناُه   (2قـُْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلهُكْم تـَْعِقُلْوَن )ِإَّنه أَنـْ

 2سورة يوسف آية 

 )صدق هللا العظيم(

 قال رسول هللا صلهى هللا عليه وسلم

 َن ِمْنهُ َواَضُعْوا ِلَمْن تـَتَـَعلهُموْ َة َواْلَوقَار َوتَـ الّسِكْينَعلهُمْوا لِْلِعْلِم تـََعلهُمْوا اْلِعْلَم َوتَـ 

 )رواه الطرباين(
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 إهداء

  
أهدي هذه الرسالة إىل كل من يرْحين يف حيايت رْحة عظيمة، وإىل كل من 

 علمين علوما انفعة، وهم:
رْحهاهللا الذين إىل أيب املكرم سيف األمر حفظه هللا  وأمي املكرمة نور حيايت  .1

 ربياين صغريا وابرك هللا هلما يف سالمة الدين واآلخرة.

وإىل األساتذ واألساتذة يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه،  .2
خصوصا إىل األساتذ واألساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد علموين 

 الدنيا واآلخرة. العلوم املفيدة. عسى هللا أن جيمعين وإايهم يف

يف الفصل الثاين، أقول شكرا  والطالب MTsN 1 Banda Acehوإىل املعلمني بـ  .3
 جزيال لكم على مساعدتكم يف نيل البياانت هلذه الرسالة.

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي، أقول هلم شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز  .4
 هذا البحث العلمي، جزاهم هللا خري اجلزاء.
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 شكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات اليت ينطق هبا اإلنسان. 
والصالة والسالم على حبيب الرْحن سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم 

 هبداية وإحسان إىل يوم الدين.
وبعد، فقد مت إبذن هللا وتوفيقه أتلف هذه الرسالة اليت بقررها قسم تعليم اللغة  

العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة اليت 
لرتقية مهارة  Scrabble Gameيتعلمها الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع: فعالية وسيلة 

  (MTsN 1 Banda Acehالب )دراسة جتريبية بـ الكتابة عند الط

ويف هذه الفرصة تقدمي الباحثة ابلشكر العميق للمشرفني الكرميني مها الدكتورندا  
ْحدية املاجستري وفضيلة املاجستري اللذان قد بذال جهود مها يف إشرافا هذه الرسالة 

 وجيزيهما خري اجلزاء.إشرافا جيدا كامال من أوهلا إاى آخرها، لعل هللا ابركهما 
تقدمي الباحثة ابلشكر ملدير اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية  

الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة وموظفي مكتبة 
 اجلامعة الذين قد ساعوها إبعارة الكتب احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة.

املعلمني والطالب  واجلميع MTsN 1 Banda Acehالباحثة ابلشكر لرئيس وتقدمي   

 ساعدوها يف مجع البياانت احملتاج عند البحث. وكذلك جلميع الذين

  



 ح 

 

أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة إىل أصدقائي طلبة جامعة قسم 
ساعدتكم يل يف إجناز هذا أقول شكرا كثريا على م 2018تعليم اللغة العربية مرحلة 

 البحث العلمي.
ويف هذا البحث ترجو الباحثة من القارئني نقدابنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه  

الرسالة إذا وجدوا فيها األخطاء ولعل هللا جيعلنا من عباده الصاحلني. وحسبنا هللا ونعم 
علي العظيم واحلمد هلل رب الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال ابهلل ال

 العاملني.
 

 
  2022يونيودار السالم، 

          
             الباحثة                                        
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لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب )دراسة  Scrabble Game:فعالية وسيلة  موضوع البحث

 MTsN 1 Banda Acehجتريبية بـ 

 : أنس تشى سيها  اإلسم
 180202034:  رقم القيد

 

هناك عديد من  MTsN 1 Banda Acehومن خالل املالحظة اليت قامت هبا الباحثة بـ 
الطالب الذين ال يستطيعون كتابة اللغة العربية وقلة انتفاع وسائل تعليم اللغة العربية 

يشعرون ابلسآمة وامللل عند تعليم اللغة العربية  ولذلكخاصة يف مهارة الكتابة، 
ستجيبون استجابة اتمة عند تعليمها.ولذلك ترغب الباحثة يف واليهتمون هبا جيدا وال ي

  Scrabble Gameمساعدة الطالب يف انتفاع وسائل تعليم وحماولة استخدام وسيلة 
كوسيلة تعليمية اليت تساعدهم يف ترقية مهارة الكتابة.أما أغراض أتليف هذه الرسالة 

.واألدوات لرتقية مهارة الكتابة Scrabble Gameفهي التعرف على فعالية استخدام وسيلة 
املستخدمة جلمع البياانت هي قائمة االختبار وهو االختبار القبلي والبعدي واملالحظة. 

 Paired) ت-واالختبار( Uji Normalitas)واستخدام حتليل بياانت هو االختبار الطبيعي 

Simple Test 22( إستعانة .SPSS . يف الصف اجملتمع هلذا البحث مجيع الطالب أما
طالبا. وأخذت الباحثة الصف الثاين عينة هلذا البحث وعددهم  405الثاين وعددهم 

  طالبا.وهذا تعرف من نتائج البحث حسب املالحظة املباشرة ألنشطة املعلمة بقيمة 34
=P85 حيث على أهنما وقعت 87،5=% واملالحظة املباشرة ألنشطة املعلمة بقيمة %

از. أما نتيجة االختبار حصلت على مستوى الداللة % مبعىن ممت100-81بني حد 



 ع 

 

Asymp. Sig. (2- tailed) 0،000 وهذا  50،0، وهي أقل من نتيجة مستوى الداللة
 .مردود (Ho) ( مقبول والفرض الصفريHa)يدل على أن الفرض البديلي 

 

  ، مهارة الكتابةScrabble Gameوسيلة الكلمات األساسية: 
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ABSTRACT 

 

Research Title  :  The effectiveness of the Scrabble Game Media to Improve    

    Students’s Writing Ability (Experimental Research in MTsN  

    1 Banda Aceh) 

Full Name  : Anas Tasya Saiha 

NIM  : 180202034 

 

               The researcher observation at MTsN 1 Banda Aceh shows that there are many 

students who can not write Arabic letters and lack of use of Arabic learning 

media especially in the Maharah Al-Kitabah, This makes students feel bored 

when learning Arabic, and they do not pay attention when learning it. Therefore, 

the researcher is interested in helping students to benefit from learning media and 

trying to apply Scrabble Game as learning media that can help students improve 

their writing ability. The purpose of this study is to identify the efferctiveneness 

of using Scrabble Game media to increase Maharah Al Litabah. And the data 

collection techniques used are test and observations and list of test related to Pre-

test and Post-test using normality test and T-test using SPSS 22. The total 

population in this study were all second grade students totaling 405  students 

MTsN and the sample of this study was only some students,namely the second 

grade MTsN studedents, they are 34 students. This is known from estimated 

result of the observation value of teacher activities with P= 85% and student 

activities with P= 87,5% and both are in the 81-100% rane which means very 

good. As for the result of the Pre test- post test obtained a significant level (2-

tailed) 0,000 < 0,05. This is indicates that are the hypothesis (Ha) is accepted and 

the hypothesis (Ho) is rejected. 

 Keywords: Scrabble Game Media, Writing Ability 
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Abstrak 

 

Judul : Efektivitas Media Scrabble Game Untuk Meningkatkan  

   Kemampuan Menulis Siswa ( Penelitian Eksperimen di MTsN 1  

   Banda Aceh) 

Peneliti : Anas Tasya Saiha 

NIM : 180202034 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti di MTsN 1 Banda Aceh,menunjukkan bahwa 

masih banyak siswa yang belum bisa menulis huruf Arab dan kurangnya 

pemanfaatan media pembelajaran Bahasa Arab khususnya pada maharah al-

kitabah di MTsN 1 Banda Aceh, sehingga membuat siswa merasa bosan saat 

pembelajaran Bahasa Arab, dan mereka juga kurang merespon saat 

mempelajarinya.Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk membantu siswa 

dalam pemanfaatan media pembelajaran, dan mencoba menerapkan media 

Scrabble Game sebagai media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan menulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mengidentifikasi efektivitas penggunaan media Scrabble Game untuk 

meningkatkan maharah al-kitabah. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah 

tes dan observasi, dan daftar tes yang berkaitan dengan pre test dan post test 

menggunakan uji normalitas dan uji T menggunakan SPSS. Adapun jumlah 

populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 yang berjumlah 405 

siswa-siswi MTsN dan sampel penelitian ini hanya sebagian siswa yaitu siswa 

kelas 2 MTsN yang berjumlah 34 siswa. Dan hal ini diketahui dari perkiraan hasil 

nilai observasi kegiatan guru dengan nilai P= 85% dan kegiatan siswa dengan 

nilai P=87,5 keduanya berada pada batasan 81-100% yang berarti sangat baik. 

Adapun hasil pre test dan post test memperoleh tingkat signifikan (2- tailed) 

0,000< 0,05”. ini menunjukkan bahwa Hipotesis (Ha) diterima dan Hipotesis 

(Ho) ditolak. 

 

Kata Kunci: Media Scrabble Game, Kemampuan Menulis  
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 الفصل األول

 أساسية البحث   
 مشكلة البحث-أ

إن اللغة العربية هي إحدى اللغة العاملية ولغة القرآن الذي أنزل هللا إلينا. وحيتاج   
كل املسلمني إىل اهتمامة عظيمة يف فهمها وتعليمها. كما هو املعلوم أن تعليم اللغة 
العربية فيها أربع مهارت وهي املهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

  1اخلاصة وعناصر اللغة اليت متعلقة. ملهارات األغراضولكل االكتابة. 

وسائل تعليم اللغة هو ما يزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا   إن 
للدراس. تشميل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب وجمالت وغريها من مصادر 

ل أكرب معلومات مضبغات، وتشمل معينات تعليم. وما ذلك إال يدل على أن الوسائ
 2مشوال من املعينات.

الكتابة هي أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة وتراعي فيه القواعد اللغوية  
املكتوبة، يعرب عن فكر اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهه نظره، وسببا يف 

 3حكم الناس عليه.
اليسار ولريسم  وأهداف من الكتابة هي ليكتب احلروف والكلمات العربية من اليمني إىل

احلروف أبشكاهلا ومواقعها املختلفة ولريسم الكلمات مع ضبطها ابحلركة القصرية 
 وليكتب احلركات الطويلة )األلف والواو والياء( وليكون كلمات

من حروف ولضم جمموعة من الكلمات ليكون مجال وليكمل احلروف النقصة يف الكلمة 
. وأما أمهية من كتابة 4اضع خمتلفة وغريهاوليكتب حرف مشرتكا يف عدة كلمات يف مو 
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 137م(، ص.2010 -ه1431
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فهي أداة اتصال ابملاضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة عرب الزمان واملكان، 
 فالكتابة طريق لوصل خربات األجيال ببعضها، وألمم ببعضها، وأداة حلفظ الرتاث ونقله.

وجدت الباحثة أن تعلم مهارة الكتابة  MTsN 1 Banda Acehومن مالحظة يف  
يستخدم طريقة اإلمالء فقط أو أن ااملدرس ال يطلب من الطالب لإلجيابة أسئلة 
املمارسة، فعند استخدام طريقة اإلمالء ال يستخدم املدرس وسائل جاذبة، ميكن 
للطالب التعرف على صوت الكلمات ولكن عندما يطلب من الطالب إعادة كتابتها 

كيفية كتابتها. يقوم املدرس إبمالء املفردات فقط ال يعرفون    املالحظة، الطالبيف دفرت
دون تدريس إجراءات كتابة احلروف اهلجائية حىت ال يزال الطالب خمطئني يف  
كتابتها،ولذلك ال يوجد حتسن يف مهارة الكتابة عند الطالب وجعل نتائج التعلم غري 

 جيدة.
مبزااي  scrabble gameأن  ،scrabble gameباحثة هي وسيلة أما الوسيلة اليت تستخدمها ال

 منها أن كل العب يف هذه اللعبة جييب أن حياول جاهدا تذكر املفردات اليت مت تعلمها.

يف حني أن الضعف إذا كان كل العب ال قادرون على تذكر املفردات، فإن اللعبة ال 
ة كلمات مرتبة على لوحة تابميكن للطالب ك scrabble gameميكن حتدث. وسيلة 

scrabble  يف دفرت مالحظات بسهولة، ألن قطع األحرف اليت ميكن ترتبيها بطريقو غري
 تكون أن ميكن اليت. احلروف الطالب مييز لكيمتصلة ميكن أن جتعل األمر أسهل.

 على أمثلة ةالباحث الوسيلة، تقدم استخدام تعلم يبدأ أن قبل، تقسيمها ميكن وال متصلة
 يشعر ، الالتعلم يف  scrabble gameسيلة و  ابستخدام كتابتها كيفية ويكتب املفرودات
 تعلم على الباحثة تؤكد الدراسة هذه ويف.  الدرس بدء عند بسهولة وامللل ابمللل الطالب

 تعلم أن هو التعلم هذا على ةالباحث تركيز وسبب،  وخاصة يف اإلمالء الكتابة مهارة
 .العربية والكلمات احلروف كتابة على الطالب قدرة حتسني إىل يهدف اإلمالءإ

 scrabble"فعالية وسيلة بناء على هذه املشكلة تريد الباحثة أن تبحث عن  

game لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب بـMTsN 1 Banda Aceh دراسة جتريبية بـ( 
MTsN 1 Banda Aceh ") 
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 البحث سؤاال -ب

الكتابة عند لرتقية مهارة  scrabble gameكيف عملية التعلم بوسيلة  -1
 ؟ MTsN 1 Banda Aceh الطالب ب

لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب  ةكون فعالت scrabble gameهل وسيلة  -2
 ؟  MTsN 1 Banda Acehـ ب

 
 البحث هدفا -ج

الكتابة عند ارة لرتقية مه scrabble gameعملية التعلم بوسيلة التعرف على  -1
 MTsN 1 Banda Aceh الطالب بـ

 لكتابة عند الطالب بـلرتقية مهارة ا scrabble game وسيلة التعرف على فعالية -2
MTsN 1 Banda Aceh 

 

 أمهية البحث -د
 للطالب (1

جياد تشويقا وتنوعا، تقدمي نظرة اثقبة الستخدام الوسيلة كعملية تعلم إل -1
وكتقومي للمعلمني لرتقية مهارة ابمللل يف الفصل، الطالب  حىت ال يشعلوا

 .الكتابة

 يسهل املدرس يف كتابة احلروف اهلجائية صحيح لرتقية مهارة الكتابة. -2

 ليبتعد الطلبة عن السائم يف تعليم اللغة العربية. -3

 
 علمللم (2

 لزايدة معرفة املدرس يف تعليم اللغة العربية.  -1
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مهارة  لرتقية scrabble gameميكن أن توفر الفهم بسهولة من خالل   -2
 الكتابة. 

 
 ةثاحللب (3

 ةزايدة العلم للباحث  -1

زايدة املعلومات اجلديدة للباحثة عن أسلوب التعليم النشاطى بتطبيق  -2
scrabble game  لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب يكون جماال هلا

 الستعداد قبل أن يكون مدرس يف املستقبل.

 
 فروض البحث -ه

دورا هاما  scrabble gameكان البحث يف هذه الرسالة يؤسس رأاي على االعتبار لتطبيق 
 يف عملية التدريس وجناحا يف التعلم خاصة يف مهارة الكتابة

 فيما يلي : ةومن هذا االعتبار يفرتض الباحث
 :  (Ha)الفرض البديل  

الكتابة عند  يرقي مهارة scrabble gameإن تعليم اللغة العربية بتطبيق  -1
 MTsN 1 Banda Aceh الطالب بـ

 : (Ho) الفرض الصفري 
ال يرقي مهارة الكتابة عند  scrabble gameإن تعليم اللغة العربية بتطبيق   -2

 MTsN 1 Banda Aceh ـالطالب ب

 
 

 

 

 
 



5 

 

 

 

 حدود البحث -و
 scrabble gameفعالية وسيلة حلد املوضوعي يف هذا البحث فهو: أما ا -1

 MTsN 1 Bandaلرتقية مهارة الكتابة عند الطالب )دراسة جتريبية ب 
Aceh) 

وأما احلد املكاين يف هذا البحث فهو:  ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  -2
MTsN 1 Banda Aceh 

  2022احلد الزماين: قامت الباحثة هبذا البحث يف السنة   -3

 
 مصطلحات البحث -ز

ة الكتابة عند لرتقية مهار  scrabble gameإن املوضوع هلذه الرسالة "فعالية وسيلة  
عن األشياء املعلقة هبذا املوضوع لرييد ابلتفصيل حبثا  ةبحث الباحثالطالب" و قبل أن ت

مما أن يشرح املعاىن املصطلحات من الكلمات اليت تكون يف هذا املوضوع ليفهم القارئون 
 ا املصطلحات هي: , وهذةيقصد هبا الباحثمعانيها اليت 

 

 فعالية  -1

 5فعاال" مبعىن قدرة على إنتاج.-مفاعلة-مفاعل-يفاعل-كلمة فعالية أصلها " فعل
 والفعالية هذه  الرسالة فهي النتيجة احملصولة يف ترقية ثروة الكتابة.

 
 
 
 
 
 

                                                             

5
م(,ص. 2003بريوت: داراملشرق, . )املنجد الوسطى عن العربية املعاصركميل إسكندر حشيمة,    

821 
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 وسيلة  -2
 6إىل الغري".وسيلة أو وسيلة ما يقرتب به -يسل-وسيلة لغة مصدر من "وسل 

وارادت الباحثة هنا أن الوسيلة هي اآللة الىت  7طالحا آلة لتبليغ الدراس.صومعىن ا
 يستخدمها املدرس يف عملية التعليم والتعلم.

3- Scrabble Game 

وهو العاب لرتكيب الكلمة الىت لعبها اثنان أو اربعة أشخاص , ووضع كل   
 8.كلمة على لوحة حيتوى القيمة

 

 ةمهارة الكتاب -4

كتابة". واصطالحا هي عملية -يكتب-وأما الكتابة لغة هي مصدر من "كتب 
أساسيا من عناصر  ضرورية للفرد واجملتمع خصوصا يف وقتنا احلاضر ابعتبارها عنصرا

 9الثقافة, ووسيلة لنقل األفكار, والوقوف على أفكار اآلخرين, واالستفادة منها.
 
 الدراسة السابقة -ح

على مقارنة درجة البحث. وهي من أهم أساسية  ةتساعد الباحثالدراسة السابقة  
ومن سلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها، البحث اليت استخدمها الباحث ملعرفة أ

 البحواثت ا ليت سبق حبثها:
من فسم التعليم اللغة العربية وكلية الرتبية بيتا إيسرينا جايندرا سيتا، األول,  
  Scrabble,ابملوضوع "جتريبية وسيلة التعلم UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaوجامعة 

                                                             

6
 567م(ص. 1911: فروكيسف, سورااباي) ,قاموس البشرىمنور عبد الفتح,  

7
جامعة ام القرى, -: , )السعوديةتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة,   

 161م( ص. 1985
8
 Wikipedia,scrabble, http: id.wikipedia.org/wiki/scrabble, pada tanggal 28 januari 2007 

,pukul 23.11 
9
 217م(, ص2015عامل الكتب, : , )القاهرةتعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد الىف,  
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هتدف هذه  MAN Bantul.10لرتقية قدرة املفردات اللغة العربية لطالب الفصل العاشر 
الدراسة إىل حتديد عملية تعلم مفردات اللغة العربية ومعرفتها الفرق بني نتائج التعلم للفئة 

. نتائج هذه الدراسة يظهر أن Scrabbleم التجريبية والضابطة ابستخدام وسيلة التعل
أثبت فعاليته يف حتسني قدرة املفردات اللغة العربية.  Scrabbleاستخدام وسيلة التعلم 

اختالف حبث بيتا إيسرينا جايندرا سيتا مع هذا البحث, وهو املتغري التابع هلذا البحث 
ابع يف شكل "حماولة لرتقية نتائج هو "ترقية قدرة املفردات اللغة العربية" بينما املتغري الت

التعلم يف مهارة الكتابة. وأما التشابه هو يف نوع البحثى هو دراسة جتريبية ووسيلة اليت 
ة بيتا إيسرينا جايندرا سيتا حبث بنياإلختالف  .Scrabbleاستخدامها هي وسيلة التلم 

وسيلة ال ستخدامابة بيتا إيسرينا جايندرا سيتا ترقية املفردات حبث هو البحث هذاو 
scrabble ،وسيلة استخدام الذي البحث أن حني يف Scrabble يف مهارة الكتابة لرتقية. 
 لقدرة القراءة لألطفال" من هنااي scrabble Gameجملة ابملوضوع "أتثري الثاين،  
 ملعرفة البحث هذا يهدف .دحالن اْحد جبامعة النفس لعلم اهلداية نور وكلية تسعدة

 مدرسة من الطالب من اثنان كان الدراسة هذه يف موضوع .لألطفال القراءة القدرة أتثري
 يف ترقية هناك أن األحباث تظهر نتيجة 11.القراءة تعلم يف صعوبة جيدون الذين إية ابتدة
البحث  أن على يدل هذا. أول املوضوع من الثاين للموضوع فعالية أكثر قراءة قدرة

 التعلم لرتقية نتائج scrabbleوسيلة  جتربة على ألنسريكزة، الباحث سيفعله عما ختتلف
 .البحث ومكان موضوع يف أيضا تقع االختالف .مهارة الكتابة

 UIN Sunan وكلية الرتبية جبامهة العربية اللغة تعليم كلية القمرية نور, الثالث 

Kalijaga Yogyakarta بعنوان "scrabble Game اللغة تعلم االهتمام لرتقية تعليمية كوسيلة 
 يوجياكارات حممدية األكادميية السنة يف املاجستري لطالب العاشر للصف العربية

                                                             
10

 Skripsi Betta Istina Jayendra Sita, Eksperimentasi Media Pembelajaran Scrabble 

Dalam Upaya Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab siswa kelas X MAN Sabdodadi 

Bantul, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas lmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. 
11

 Varia Nihayatus Saadah, Nurul Hidayah, “Pengaruh Permainan Scrabble Terhadap 
kemampuan Membaca Anak Disleksia” , JIP: Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Ahmad 

Dahlan, Vol. 1, No 1`,Juli 2013 
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 هذه هتدف، (PTK) الفصل يف إجرائي حبث عن عبارة البحث هذا .2010/2011
 ماجستري لطالب العاشر للفصل العربية اللغة بـتعلم االهتمام ترقية ملعرفة الدراسة

 نور ةحبث بني الفرق.  التعلم كوسيلة scrabble ابستخدام يوجياكارات احملمدية احملددات
 ابستخدام العربية اللغة بتعلم االهتمام ترقية القمريه نور ةحبث هو البحث هذاو  القمرية

 نتائج لرتقية Scrabble وسيلة ابستخدام الذي البحث أن حني يف ،scrabbleالوسيلة 
 12يف مهارة الكتابة. التعلم
 طريقة كتابة الرسالة -ط

على طريقة التأليف اجلارية  ةعتمد الباحثطريقة التأليف يف هذه الرسالة فت وأما 
 ي اإلسالمية احلكومية:ري املقررة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني حبامعة الران

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12

 Nurul Qomariyah, Permainan Scrabble Sebagai Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswi Kelas X MA Mu’allimat Muhammadiyah 
Yogyakarta Tahun Pelajaran, skripsi 2010/2011, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyajarta Tahun 2011. 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املهارة اللغوية -أ
 تقسيم املهارة اللغوية إىل االنتاج واالستقبال -1

  ة اللغوية إىل قسمني ومها مهارات االستقبال املهار carrol)  )وقد قسم كارول 

(Reception)  ومهارات االنتاج( .(Productionرات اللغوية الداخلة إىل االستقبال وهو املها
مهارة االستماع ومهارة القراءة واملهارة اللغوية الداخلة إىل اإلنتاج هو مهارة الكالم 

 13.ومهارة الكتابة
 ت اللغويةأهداف املهارا -2

 مهارة االستماع (1
األذن ومن  تؤديمهارة االستماع هي تكرار األصوات ابللغة اجلدية حىت  أما  

 . وأما أهداف هذه املهارة فهي:14مث ميكن نطقها نطقا سليما
 أن يتعرف األصوان العربية (أ 

 أن مييز بني احلراكات الطويلة والقصرية (ب 

 أن مييز بني األصوات املتاجورة يف النطق (ج 

 األصوات ورموزها املكتوبة ربطا صحيحةأن يربطني  (د 

 أن مييز اأصوات املضعفة واملشددة (ه 

 أن يتعرف التنوين (و 

 أن مييز بني الكلمات ابلنظر إىل ضبطها أو تشكيلها  (ز 

                                                             

13
: , )القاهرةاملرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ, 

 57(, ص. 2003مكتبة وهبية, 
14

 223(, ص.1987دار الفكر العريب, : , )القاهرةاالجتهات املعاصرةرْحان إبراهيم,  
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 أن يتعرف انواع التنغيم  (ح 

 

 . 15أن يستخرج األفكار الرئيسية اليت يبدو أهنا تعرب عن أفكار الكاتب  (ط 

إدراك الكلمات واجلمل والعبارات املطبوعة، وليكي يكون الطالب قادرا على 
فإنه البد أن يكون قد استمع إليها منطوقة بطرقة صحيحة من قبل. فاالستماع يساعد 
على توسيع ثروة الطالب اللفظيية. فمن خالل االستماع يتعلم الطالب كثريا من 

األوقات،  الكلمات واجلمل والتعبريات اليت سوف يراها مكتوبة. وإن االستماع يف كل
فاملدرسون يوضحون شفواي معاين الكلمات، وما يقوله الكتاب املدرسي قد أخذان فهما 

 16من البيان السابق أن مهارة االستماع هي القدرة على مسع الكلمات.

وقد أخذان فهما من البيان السابق أن مهارة االستماع هي القدرة على مسع  
ن الناطق ويعربها مبهارة الكالم. وأهداف الكلمات واجلمل  والعبارات بسمع سليم م

أساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية يستطيع الطالب أن يعرفوا ومييزوا األصوات 
اللغة العربية أين احلركات القصرية والطويلة والتنعيم حىت يكون الطالب تعود يف 

 .االسستماع
 مهارة الكالم (2

 أي اللغة أساس الكالم ألن اجد مهمة مهارة هي الكالم مهارةأما   
 االنسان تكلم قد، صوتية أساس اللغة اخلوىل على حممد وقال 17الكالم، اللغة حقيقة

 18" . الكالم أو الشفوي نشاط أساس فاللغة ، يكتبها أن قبل

                                                             

15
 59... ص..املرجع يف تعليم، فتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ 

16
 125( 2009, )عمان: دار املسرية, تدريس فنون اللغة العربيةعلي أْحد مدكور,  

17
: معهد بروفسسور حممد يونس العتلى , )ابتو سنكرطرق تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفي,  

 36(ص.2005االسالمى احلكومى, 
18

(, 1983, )الرايض: اململكة العربية السعودية, أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلوايل,  
 15ص.
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 عبد حممد ودکتور يونس على فتحى دكتور عند الكالم مهارة أهداف وأما
 19:يفه الشيخ الرؤوف

  صحيحا نطقا العربية األصوات ينطق أن (أ 

  نطقا املتشاعة األصوات مييز أن  (ب 

  القصرية و الطويلة احلركات مييز أن  (ج 

  التحدث عند الصحيحة العربية الرتاكيب يستخدم أن (د 

  صحيحة بطريقة أفكاره عن يعرب أن  (ه 

 معني حول حوارا يدير أن ابلعربية الناطقني أحد مع حوارا يدير أن  (و 
 20.اثمنا ونزيدها

 أن يدبر حوار يف أي أشكال ومواضع  (ز 
 التحدث على القدرة هي الكالم مهارة أن السابق البيان من فهما أخذان وقد

 هي العربية اللغة تعليم يف املهارة هذه أساسية وأهداف. وفصيحا صحيحا العربية ابللغة
      .صحيحا تكلما العربية اللغة يتكلموا أن التالميذ يستطع

 
 مهارة القراءة (3

، ويعرب يفهم لكي اإلنسان يستخدمه صامت أو صويت بصري فعل هي القراءة مهارة
 فتستخدم الصامتة فأما. أوسريعة بطيئة وهي، وجهرية، صامتة والقراءة، اآلخرين يف ويؤثر
 لذلك وهي، اآلخرين يف للتأثري فستخدم اجلهرية وأما، للفهم

 

 

                                                             

19
 60-59...,ص. .املرجع يف تعليمفتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ,  

 
20

 16ص. ...،أساليب تدريسحممد علي اخلوايل,  
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 خمارج على والشد, الصوت يف والتنويع الوجه وتعابري األيدي حركات إىل حتتاج
 21احلروف.

 
 عبد حممد دکتورو  يونس على فتحى دكتور عند القراءة مهارة أهداف وأما

 22:فهي الشيخ الرؤوف
 .مناسبة سرغةو  بسهولة عربيا نصا يقرأ أن (أ 

  .املقروء للنص العامة الفكرة يستخرج أن (ب 

 .املقروء النص الفرعية األفكار يستخرج أن  (ج 

 (.اللفظي املشرتك) واحدة لكلمة املختلفة املعاين يتعرف أن  (د 

 .(الرتادف) واحد ملعىن جديدة كلمات يتعرف أن (ه 

 .بينها العالقة حمددا أجزاء إىل املقروء النص حيلل أن  (و 

 .املقروء للنص مناسبا عنواان يضع أن (ز 

 النص. من الضمية املعاين يستنتج أن  (ح 

  .الكاتب غرض يستنتج  (ط 

  النظرايت و اآلراء و اجلقائق بني مييز أن  (ي 

  صحيحة بطريقة العريب املعجم يستخدم أن  (ك 

 .صحيحا استخداما والصور اهلوامشو  احملتوايت قوائمو  الفهارس يستخدم أن  (ل 
 اللغة النصوص القراءة على قدرة هي القراءة مهارة أن السابق البيان فهما أخذان لقد

 صحيحة جيدة قراءة العربية ابللغة املكتوبة والكتب العربية

                                                             

21
12/10/2019يف الطريق   http://aliqtissad.wordpress.com/2006/12/23/qiraa متاح على 

22
 6...,ص. .املرجع يف تعليمفتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ,  
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 أن التالميذ يستطع العربية اللغة تعليم يف املهارة هذه أساسية وأهداف. فصيحة
 العربية اللغة نصا أو مجلة أو كلمة كانت سواء قراؤا ما ويفهموا صحيحة قراءة يقرؤا

 

 
 مهارة الكتابة (4
 ميلى ما وكتابة، أمامه يكتب ما الطالب نسخ على القدرة الكتابة هي مهارة

 بعد املهارة هذه وأتيت، نفسه يف عما ويعرب خاطره يف جيول ما كتابة على والقدرة، عليه
 أعداد. الكتابية الرموز رسم أوال يتعلم فهو, أصواهتا طريق عن احلروف الطالب تعلم

   23البسيطة. العقلية اإلعاقة ذوي می، وحروف
الرؤوف  عبد حممد ودکتور يونس على فتحى دكتور عند الكتابة مهارة وأهداف

 24الشيخ هي:
 أن يكتب خبط ميكنه قراءته (أ 

 اخلط وضوح إىل تؤدى اليت املبادئ يعرف أن  (ب 

 الشمال إىل اليمني من الكتابة يستطيع أن  (ج 

 والصوت الرمز بني والعالقة اإلمالء مبادئ يتعرف أن  (د 

  صحيحا استخداما القواعد يستخدم أن (ه 

 .احلروف من الكلمات يكون أن (و 
 نسخ على القدرة هي الكتابة مهارة أن السابق البيان من فهما أخذان لقد 

 اللغة تعليم يف أساسية وأهدافها. نصا أو مجلة أو كلمة تكون حىت العربية اللغة احلروف
 ومناسب صحيح خبط العربية اللغة يكتبوا أن التالميذ يستطع العربية

                                                             

  متاح على 12/10/2019http://www.almualem.net/saboora/lshowthreadيف الطريق  23

24
 60ص....، .املرجع يف تعليم فتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ, 
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 ومتكن اللغوية املهارات أهم من الكتابة أن شك من وليس العربية اللغة يف الكتابة بقواعد
 :يلي فيما أمهية

 وتراثها األمة فكر خبالصة حتفظها حيث، والشعوب األفراد ذاكرة هي الكتابة: أوال 
 ضائعة اتريخ بال وأمة وحقائقه أحداثه وتدون، التاريخ تستوعب اليت فهي وتصوف

 .مكانة هلا ضياع، م می ال:اوال

 .حقوق حفظ وسائل من وسيلة الكتابة: اثنيا

 ما والشعراء األدابء إلينا ينقل بواسطتها اليت فهي ووسيلته، اإلبداع أداة الكتابة : اثلثا
 .القصد ومجيل القول عذب من قرائحهم به تفيض

  حيث احلاضر عصران يف خصوصا ولدعوة االعالم أدوات من أداة الكتابة:  رابعا
 25.والكتب واجملالت واجلرائد املطبوعات انتشرت

 
 مهارة الكتابة يف تدريس اللغة العربية -ب

 معىن الكتابة  -1
كتابة" ومعنها خط أو رسم. وأما يف -يكتب-إن الكتابة لغة مصدر من "كتب

اإلصطالح هي رسم احلروف و الكلمات واجلمل وفقا للقواعد اإلمالئية املتعارف عليها. 
والكتابة عملية ضرورية للفرد واجملتمع خصوصا يف وقتنا احلاضر ابعتبارها عنصرا أساسيا 

 26.األفكار اآلخرين، والستفادة  من عناصر الثقافة، ووسيلة لنقل
 

 

 

                                                             

25
دار : )حائل املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا حممد صاحل الشنطي, 

 207(, ص.2003والتوزيع,  األندلس للنشر
26

 217(، ص. 2015)القاهرة: جامعة قناة السوس،  تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  
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 أمهية الكتابة وأهداف تعليمها -2
 رئيسا   هدقا   الكتابة على القدرة تعترب كما،  اللغة مهارات أهم من الكتابة تعترب 

 أو احلديث عن أمهيتة التقل لغوي كفن والكتابة، األجنبية اللغة تعلم أهداف من
 األمم أبناء من بغريه اإلنسان انصال سائل من وسيلة، احلديث كان فإذا, القراءة

 القراءة كانت وإذا، وغاايته حاجاته ويقضي وأفكاره ومشاعره انفعاالته ينقل به, األخرى
 فإن، املختلفة والثقافات العابرة واألزمنة البعيدة املسافات  عرب الرتحال يف اإلنسان أداة

 علماء ذكر حيث متهعظ على ودليال   اإلنساين العقل من مفاخر تعترب الكتابة
 اترخيه سجل فبالكتابة، احلقبيقي بدأاترخيه الكتابة اخرتع حني اإلنسان أن األنثربولوحيا

 وال، وتراثها ثقافاهتا بقاء يف أنتبقى جلماعات يستطيعا ال قد ويدوهتا، بقائه على وحافظ
 حلفظه أداة املكتوبة الكلمة عن بديل ال الذي اإلنساين العقل نتاج من وتفيد تستفيد

 27.وتطويره ونقله

 28:يلي كما الدارس متكني إىل العربتة ابللغة الكتابة تعلتم عملية وهتدف

 هي وتراثها األمة فكر خبالصة حتتفظ حيث، والشعوب األفراد هي ذاكرة الكتابة (أ 
 بال وأمه، وحقائقه أحداثه وتدون، التاريخ تستوعب اليت، الضياع من وتصونة

 األفراد يريد ما حتفظ الكتابة فإن كذلك،  مكانة هلا ليس ضائعة اتريخ هني
 ذلك. إىل وما وخواطر ذكرايت من حفظه

 املعامالت يف أمهيتها الكرمي القرآن أكد وقد، احلقوق حفظ وسائل من وسيلة الكتاب
 .تعاىل هللا قال واملواثيق

                                                             

27
: مكة, )طرائق تدريس اللغة العربية لغي الناطقني هباكامل النافعة ورشدي أْحد طعيمة,   ودحمم 

 199(.ص,2003, جامعة أم القرى
 

28
 207. ص...، املهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي,  
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 ما والشعراء األدابء ألينا ينقل بوساطتها اليت فهي، ووسيلته االبداع أدة الكتابة (ب 
 أروع لنا حفظت وهي، القصيد ومجيل القول عذب من قرائحهم به تفيض

 .وأرفعها األدبية النماذج

 حيث احلاضر عصران يف حصوصا والدعوة االعالم أدوات من أدة الكتابة  (ج 
 غري عنها االستغناء أمر وأصبح والكتب واجملالت واجلرائد املطبوعات انتشرت

 ودليا حمليا الدولة شؤون تنظم اليت املعامالت قوام الكتابة .االطالق على ممكن
 والتوثيق والتشريع والقضاء والسياسة واالدراة احلكم شؤون تنظم خالهلا ومن فيها

 واالقتصادية والسياسية االجتماع احلياة شؤون وسائر والصناعة والتجارة والتمليك
 . والصكوك الشهادات ومتنح واملصاحل احلقوق نقضي وابلكتابة

 تكون أن تصور ميكن فهل والتعليم والتثقيف املعرفة أدوات من أداة الكتابة(  و
 .الكتابة دون معاهد أو كليات أو مدراس هناك

 
 الكتابة عناصر -3

 29:أساسية عناصر من الكتابة تتكون 
  يف األساسي العنصر هي أو الكالم وحدات من الصغرى الوحدة هي الكلمة:  أوال

 وهناك، سواء حد على واملنطوق املكتوب النص عند الكاتب يراعيها أن تكوين
 .وفقراته مجله منها يصوغ اليت للكلمات اختيار ينبغي أصول

  هي أو مفيدا كامال املعىن وأفادت، إليه ومسند مسند من تكونت ما اجلملة:  اثنيا
 اختياره عند الكاتب من مراعاهتا ينبغي أصول وهناك، فائدة أفاد إسنادي مركب وهي

 .الكتابة يف للجملة
 .وتطويرا تفصيال وتعاجلها واحدة فكرة حول تدور مرتابط مجل هي الفقرة:  اثلثا
  افكاره عن التعبري يف الكاتب عليه يسري الذي اخلاص األداء هي األسلوب:  رابعا

                                                             

29
 171....,صاملهارات اللغويةأْحد فوائد عليان,  
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 ،  مشهورا وكاتبا، ابرعا أديبا الكتابة يصري وال. عنه اإلفصاح يود وما، ومشاعره
 به. اخلاص أسلوبه له كان إذا إال

 
 
  Scrabble وسيلة-ج

 Scrabble game مفهوم -1
 سحب إثر كلمات تكوين منها اهلدف ألواح لعبة هي  (Scrabble)سكربل

 متتلك. لغة 29 إىل ترمجتها مت و بلد 121 يف اللعبة تسويق مت. أحرف لسبعة عشوائي
 حقوق ماتل شركة متتلك بينما وكندا املتحدة الوالايت يف اللعبة حقوق شركةهاسربو

أنواع خمتلفة وإستخدام بـ مدرسة من  Scrabble gameأما  30العامل. دول لبقية اللعبة
هو قدرة على املفردات  Scrabble gameالثانوية ومدرسة العالية. و أهداف من 

 وغريها.واإلمالء
 

  اللغوية اللعبة اتريخ -2
 بسبب  املعماري ألفريد بوتس الذي كان ابطال عن العملبتصميم اللعبة من قبل  قام

 حتمل كانت 1931 سنة للعبة نسخة أول إبطالق قام. 1929 سنة يف الكبري الكساد
 نسخة على اعتمادا حرف كل تكرير نسبة اختيار قد وكان (Lexikon) لكسيكو اسم

 منافسة كانت تدعى  لعبة اسم من قريبا كان اللعبة اسم ولكن اتميز يورك نيو جلريدة
 اسم سكرابل أصبحو   1938 سنة يف احلالية اللعبة لوح اعتماد مت. Lexicon))لكسيكون

 عرفت اللعبة ولكن 1948 سنة مسجال
 ماكيز حمالت صاحب برونو جاميس طريق عن 1952 سنة يف هلا جناح أول

(Macy's) اللعبة قواعد تعلم أنه الرواايت وتقول. الفرتة تلك يف نيويورك حمالت أكرب 
                                                             

30
 Wikipedia,scrabble, http: id.wikipedia.org/wiki/scrabble, pada tanggal 28 Januari 2007 

,pukul 23.11 
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 العطلة وكانت تلك من عودته عند جنونه جن قد أنهو  الصيفية عطالته إحدى خالل
 .حمله يف األلعاب رواق من نفذت قد اللعبة

 ابللغة للعبة نسخة أول فأصدرت. بقليل ذلك بعد أورواب إىل اللعبة وصلت
اندي  بفضل وذلك التالية السنة يف جناحا عرف تسويقها ولكن 1955 سنة الفرنسية

  بريطانيا من كل يف بدأ يبيع اللعبة  كما. سياحي للعطالت املتوسط وهو منتجع
 .1955 جانفي 15 يف وأسرتاليا

 
 Scrabble Game اللعبة اجراء طريقة -3

 على خانة 15 و الطول على خانة 15 من متكون لوح على اللعبة تلعب 
 وقد اللعبة هلذه خمصصة دورات تقام. العبني أربعة إىل العبني قبل من وتلعب العرض

 مائة ويوجد.واحد حرف خانة كل تناسب. فريقني أو شخصني فيها التنافس يستطيع
 كما حرف أي مكان مطبوعتان العري القطعتان وحتل أحرف منها 98 على طبع قطع

 .األحرف لتصفيف صغرية ألواح تستعمل. النقاط من معني عدد حرف كل يصاحب
  أهتماما   اللعبة تويل املتحدة العربية األمـارات دولة -

 ولسنوات سامهت شهرية عاملية لعبة الكلمات تكوين لعبة أو"  السكرابل"  لعبة
 وتقوم. وغريها والفرنسية كاالجنليزية األجنبية اللغات مفردات يف والتبحر االهتمام يف

 املثلى الطرق من وتعد. املصادر من غريه القاموس على ابالعتماد الكلمات إجياد على
 .ويسر سهولة بكل منها والتمكن اللغات لتعلم

 
 روافد من لتكونرافدا  ، الغالية دولتنا من العريب بثوهبا اللعبة هذه انطلقت، مؤخرا  

خمتلف  وبني، خاصة بصفة الشباب صفوف بني ولتنتشر، جماالهتا خمتلف يف العربية اللغة
 العائلة،  أفراد جلميع واملفيدة اهلادفة األلعاب أفضل من أهنا ذلك، عامة بصفة اجملتمع ئح

 .منافع من واملطالعة القراءة تقدمه ما بعض ممتع أبسلوب تقدم وهي



19 

 

 

 

 وفصلها أصلها -
" للسكرابل اإلماراتية الرابطة" لـ التنفيذي املدير بوزاين مجعة بن فرج يقول 
 31:تدريبأعضائها على واملشرف

 عاطالعن كان الذي" بوتس ألفريد" املعماري قبل من اللعبة هذه صممت
 سنة للعبة نسخة أول إبطالق وقام 1929 العام يف الكبري الكساد بسبب العمل

 ، "لكسيكون" منافسة لعبة اسم من قريبا كان االسم وألن" لكسيكو" ابسم ۱۹۳۱
 سنة" سكرابل" ابسم رمسيا   وسجلت 1938 سنة يف احلالية اللعبة لوح متاعتماد فقد

  برونو جاميس طريق عن 1952 سنة يف هلا جناح أول عرفت اللعبة لكن، 1948
"  السكرابل" انتشرت هناك ومن. الفرتة تلك يف نيويورك يف الشهرية ماركيز حمال صاحب

 . العامل وبقية أورواب إىل لتصل
" السكرابل"و، الناشئة" سكرابل"و، السفر" سكرابل:" منها أنواع عدة وللعبة

 يتم اليت احلروف ألن علىاحلظ يعتمد أنه إال، العائلة ألفراد األنسب وهو، الكالسيكي
 ومسي" املتماثل" السكرابل هو وأفضلها. آخر إىل العب من خمتلفة تكون سحبها

 ألن متماثال كل يعتمد حيث ،نصيب فيها للحظ وليس احلروف نفس هلم الالعبني
 .معلوماتلغوية من ميلكه وما وذكائه الشخصية مهارته على العب مجيع

 أهنا إال، بعدةلغات املاليني وميارسها، شائعة عاملية لعب" السكرابل" وتعترب
 العربية اللغة ترتمجإىل ومل. العريب واخلليج األوسط الشرق منطقة إىل الوصول يف أتخرت

 صعيد من أكثر وفوائدهاعلى أمهيتها إىل الدولة انتبهت عندما، املاضي يناير يف إال
 كنوزاملفردات الستكشاف العقول فيها تتنافس حيث" الضاد لغة" لرتسيخ خاصة
اجلانباللغوي  تنمي وهي، فوق فما سنوات 10 سن من األفراد اللعبة وتسهدف. اللغوية
  .الفراغ مللءأوقات العائالت هبا تستمتع أن ميكن اليت األلعاب أفضل من وتعترب. تكاري

                                                             

31
 http://www.alshref.com/vb/t192298.htm , pada tanggal 18 سكرابل , فرج بن مجعة بوزاين 

februari 2009 , pukul 03:16   
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 مبجهود حاولت العربية اإلمارات دولة إىل أتيت عندما: بوزاين فرج ويضيف
 سعيد السيدإبراهيم بلقاء أخريا   وفقت أن إىل الشباب قطاع بني اللعبة أنشر أن فردي

 مسو إىل ورفعها، للفكرة حتمس الذي بعجمان واإلعالم الثقافة دائرة عام مدير الظاهري
 ميكن وما بدورهبأمهيتها هو اقتنع الذي الدائرة رئيس النعيمي ْحيد بن العزيز عبد الشيخ

 اإلماراتية الرابطة" فيإشهار الفضل له وكان، العربية ابللغة النهوض يف دور من تلعبه أن
 العاملني يف نوعها من أولرابطة تكون وهبذا ۲۰۰۸ ،يناير من العاشر يف" للسكرابل

 طرحها خالل من، العريب أحناءالوطن يف اللعبة لنشر الرابطة وستسعى. واإلسالمي العريب
 رافد كمشروع لتبنيها الرتبيةالعرب وزراء أو والرايضة الشباب وزراء اجتماعات يف

 .العريب الوطن يف العربية ابللغة للنهوض
 بسحب اللعبة منشط يقوم: بوزاين فرح يقول اللعبة هذه ممارسة كيفية وعن

 وينتقي، احلروف حلفظ املخصص الكيس من حرف وراء حرفا   عشوائيا حروف سبعة
 من املنشط يطلب مث، املنشط يسحبها اليت احلروف أفرادنفس أو كانوا فرقا املتبارون
 املتوفرة" السكرابل" شبكة على مكان أفضل يف ووضعها كلمة أفضل تكوين املتبارين

 أقصى إىل االستفادة متبار كل وحياول. يتجاوزدقيقتني ال وقت يف، العب كل لدى
 عربية كلمات وتكوين، اللوحة على العالية القيمةالعددية ذات املربعات من احلدود

 كلمة أفضل اختيار يتم الوقت ينتهي وعندما. احلروف من ممكن قدر أبكرب فصيحة
 كل كلمة تدوين ويتم، املتبارين مجيعلوحات ىل وتوضع النقاط من عدد أكرب انلت
 الكلمة صحة على االحتجاج حالة ويف، عليها حصل اليت النقاط مع املتبارين من واحد

 . التحكيم جلنة إىل أو اللغةالعربية قاموس إىل ابلرجوع الفيصل يكون، عدمها من
ويواصل املنشط سحب احلروف عشوائيا معوضا احلروف التيتم استعماهلا بعد تكوين كل  

 كلمة.
 كلمة إضافة أو تكوين من متكنهم املتبارونعدم يعلن أن إىل اللعبة هذه وتستمر

 دائرة شاركت. النقاط من عدد أكرب على احلاصل هو النهائي الفائز ويكون. جديدة
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 يف "السكرابل" العاملية احلروف للعبة اإلماراتية الرابطة خالل من بعجمان واإلعالم الثقافة
 احلملة ضمن بديب الصفا حبديقة العربية اللغة ْحاية مجعية نظمته الذي القرائي املهرجان
 برعاية العربية اللغة ْحاية مجعية أطلقتها اليت" يومية عادة القراءة جنعل معا" الوطنية
 بشرح للرابطة التنفيذي املدير بوزاين مجعة بن فرج وقام ور. راشد بن حممد مؤسسة

 توزيع مت حيث بفعالية احلضور شارك مسابقة أجرى مث ممارستها وكيفية اللعبة قواعد
  32.واملشاركني الفائزين على واهلدااي اجلوائز
 واإلعالم لة دائرة أطلقتها قد "السكرابل" العاملية احلروف للعبة العاملية الرابطة أن يذكر

 ملكاته وتطوير الفرد مهارات وتنمية العربية اللغة مبستوى النهوض هبدف بعجمان
 .للفرد واملعريف اللغوي الزاد بتنمية املعنية والفكرية الثقافية اللعبة وهي االبتكارية

 لعبة يف تدريبية ورشة( سكرابل) العاملية احلروف للعبة اإلماراتية الرابطة نظمت
 آل خالد حممد الشيخ مركز مع ابلتعاون العربية اللغة مهارات لتنمية العاملية احلروف

 معا  ) شعار حتت للقراءة الوطنية احلملة خالل من العربية اللغة ْحاية ومجعية ابلعني نفيان
 45 حبضور، مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة تدعمها اليت، (يومية عادة القراءة جنعل
 .التعليمية العني منطقة مدارس مكتبات خمتلف من مكتبة أمينة

 ابلتعريف، للسكرابل اإلماراتية للرابطة التنفيذي املدير بوزاين مجعة بن فرج وقام
 والرايضيات الكلمات بناء يف مهاراته وتنمية، للفرد اللغوي الزاد تنمية يف وأمهيتها ابللعبة

 ويف اللعبة قواعد بشرح قام كما. والشعر الكرمي القرآن يف الذاكرة وتنشيط واإلنشاء
 استيعاب مدى الختبار بينها فيما للتباري الفرق إىل احلضور بوزاين وزع تطبيقية خطوة

 اللعبة. لقواعد احلضور
 أن كما 2008 يناير يف إشهارها مت قد للسكرابل اإلماراتية الرابطة أن ابلذكر واجلدير
 جمموعة حبضور ۲۰۰۹ فرباير 24 و 23 يوم إشهارها على سنة مبرور ستحتفل الرابطة

                                                             
32

  Istiqomah, “Eksperimentasi Pembelajaran  Bahasa Arab Berbasis Scrabble” , Al-

Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol 2 No 1, Juni, 2016. 
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 ابتريس للسكرابل الدويل االحتاد رئيس وحضور للسكرابل الدولية االحتادات رؤساء من
 33.جانريت

 
 Scrabble Game مزااي -4

 34يلي: Scrabble Gameأما مزااي  
 معرفيا يهدف متكني الطالب من حتسني مهارات الذاكرة لديهم. (أ 

احلركية يهدف متكني الطالب من تنسيق أجزاء اجلسم مثل اليدين حبيث   (ب 
 يكونون أكثر مهارة يف األداء اجليد واملهارات احلركية اإلمجالية.

 املنطق مع اهلدف هو أنيكون الطالب قادرين على التفكري بشكل صحيح (ج 
 ومنتظم حىت يتخذوا القرارات بشكل أسرع.

عاطفيا/ اجتماعيا يهدف متكني الطالب قادرون على القيام ابلعالقات  (د 
 الشخصية حىت لديهم الصرب أكثر حرصا يف العمل.

مبدعا يهدف متكني الطالب قادرون على النتائج األفكار من خالل معاجلة  (ه 
 35احلروف.

 

  Scrabble Game عيوب   -5

 36يلي: Scrabble Gameأما عيوب تعلم 

                                                             

33  http://www.alshref.com/vb/t192298.htm , pada tanggal 18 سكرابل , فرج بن مجعة بوزاين 

februari 2009 , pukul 03:16   
34

 W.S Putri dan Suprajutno, Pemanfaatan Media Permainan Scrabble Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Inggris Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Sisoarjo. (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2011). 
 

36
 Aries Dwie Santi, Khusnul Khotimah. “Pengembangan Media Scrabble Huruf  

Hiragana Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Jepang Untuk Siswa 

Kelas X”.  Jurnal. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Surabaya Tahun 2014 
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يصعب يف التخطيط هلذا التعلم ألنه يتعارض مع عادات الطالب يف  (أ 
 التعلم.

يستغرق تنفيذه وقتا طويال حبيث يصعب على املدرس تعديلها مع   (ب 
 الوقث املخصص هلا.

هذه اللعبة عادة ما حتدث الكثري من الضجيج، وأن هذا سيتداخل مع  (ج 
 الفئات اجملاورة.
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 الفصل الثالث

 قل إجراءات البحث احل
 
 منهج البحث -أ

يف كتابة هذه الرسالة هو منهج  ةعتمد عليه الباحثإن منهج البحث الذي ت 
جتريبية. وهو منهج البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية هو 
املنهج التجرييب الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب )املتغري املستقل( 

نواع وهي . إن تصميمات املنهج التجرييب على أربعة أ37على النتيجة )املتعري التابع(
 -True)، والتصميمات التجريبية  (Pre-eksperimental)التصميمات التمهيدية

eksperimental والتصميمات العاملية ،)((Factorial- design  والتصميماتشبه التجريبية
(.(Quazi- eksperimental  

رت واختبا  (Pre-eksperimental)وأما الباحثة تقوم ابختبار التصميمات التمهيدية 
 - One Grup (Pre-Tes)الباحثة تصميم اجملموعة الواحدة مع االختبار القبلي والبعدي 

Post- Test Design   
 وهذا التصميم أيخذ الشكل التايل: 
   

 
 

 البياانت: 
 : يرمز للمجموعة التجريبية  ت 
 القبلي يرمز لإلختبار:  1خ 
 2يرمز لإلختبار البعدى:  2خ 

                                                             

37
: مكتبة ض, )الرايالعلوم السلوكية املدخل إىل البحث يفصاحل بن ْحد العساف,  

 303م(ص.2000العبيكان,

1خ  ت مx 2خ  
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 جمتمع البحث -ب
  MTsN 1 Banda Aceh ـب يف الصف الثاين اجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطالب 

  طالبا يف هذه املدرسة. 405وعدد الطالب فيه 
 
 عينة البحث -ج

يف  الطالبهي  البحث هلذا والعينة له عينة ةالباحث حددفت كببريا اجملتمع ولعدد 
وأما سبب اختيار الباحثة هذا الفصل كالعينة  .طالبا 34 عددهم (10)الثاين الصف

 هذا يف العينة ةالباحث تإختار ألهنم ضعفاء يف الكتابة خاصة يتعلق ابإلمالء. ولذلك 
 الطريقة هبا وتسمى ((Purposive Sampling العمدية الطريقة على عتمدت البحث

 أبن ومعرفته ةالباحث خربة من اإلختيار أساس تعين وهي اباخلربة اإلختيار أو املقصودة
 البحث. جمتمع تتمثل الوسائل هذه

 
 أدوات البحث-د

 أسئلة إلجابة الالزمة املعلومات هبا جتمع هو الوسيلة اليت  البحث أبدوات واملراد 
 فروضه  واختبار البحث

 : يلي كما الرسالة هذه كتابة خالل يف الباحث يستخدم اليت فاألدوات
املالحظة املباشرة: أما معىن املالحظة فهي فرتتبط بقرينة البحث العلمي حيث   -1

تشري إىل أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة 
من إجابة عن أسئلة. واملالحظة املباشرة هي مالحظة سلوك معني من خالل 

 . إتصاله مباشرة ابألشخاص أو أشياء اليت يدرسها
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 جلمع ةالباحث ستخدمت أن ميكن اليت البحث أدوات من أداة هي :االختبارات -2
 قوم، وتفروضه اختبار أو البحث أسئلة إلجابة إليها حيتاج اليت املعلومات

 38:يلي كما وهي، ابختبارين ةالباحث
 Pre- Test))القبلي  االختبار -(أ 

لرتقية مهارة   scrabble gameقبل استخدام وسيلة  هو الذي ختتربه الباحثة 
 الكتابة عند الطالب.

 ( (Post – Test االختبار البعدي -(ب 
لرتقية مهارة   scrabble gameهو الذي ختتربه الباحثة بعد استخدام وسيلة 

 الكتابة عند الطالب.
 

 طريقة حتليل البينات-ه
 : يلي كما الرموز ةالباحث ستعملفت والبعدي القبلي نتيجة عن البياانت وحتليل 

 البياانت للمالحظة املباشرةحتليل  .1
اعتمدت الباحثة ىف حتليل البياانت اليت حصلت يف البحث على عدد القانون            

املقرر حسن البياانت اليت ستحللها الباحثة. وحيسب البياانت من أنشطة املدرس 
 والطالب عند إجراء عملية التعليم ابستعمل القانون:

 
P= 

𝑅𝑇 X 100 %  

 البيان :        
P   : النسبة املئوية  
R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 
N  :النتيجة الكاملة  

                                                             
38

 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1984), hal. 28 
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وملعرفة استجاابت الطلبة قام الباحث بتخليل البياانت على إحصاء مجيع  
 ابملعيار كما يلي: likertالنتائج املصممة بشكل مقايس 

 = جيد جدا 1-4,50-5,00 
 = جيد 4,50 -3,50 -2 
 = مقبول 3,50 -2,50 -3 
 = انقص 2,50 -1,50 -4 
 = فاشل 1,50 -1,00 -5 

 
 املالحظة:  

 ) إجيابيا(. 4م ب   : مواقف بشدة بدرجة الرتجيع             
 )إجيابيا(. 3م      : مواقف بدرجة الرتجيع             
 )سلبيا(. 2غ م    : غري مواقف بدرجة الرتجيع            
39)سلبيا(. 1غ م ب : غري مواقف بشدة بدرجة الرتجيع           

 

 
 

  االختباران البياانت من  حتليل .1

 Wilcoxon))قامت الباحثة لتحليل بياانت االختبار القبلي واالختبار البعدي ابختبار 

Sign Rank Test   أو اختبار((Paired Sample T-Test ابستخدام الربانمج "”SPSS 22 .

 جمموعة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي الباحثةوأخذت 
-Paired Sample T))أو اختبار  Wilcoxon Sign Rank Tes))والنتيجة املعدلة إلجرا

Tes .وإن  كانت البياانت طبيعة ((Normal  فقامت الباحثة ابختبار((Paired Sample T-

Tes. وإن كانت عكسها فقامت الباحثة ابختبار((Wilcoxon Sign Rank Tes .

                                                             
39

 Noehi Nasution, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Jakarta: Universitas terbuka, 

2007) , hal..40- 41 
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وسيتضح فيما ( Uji Normalitas) وملعرفةذلك حتتاج الباحثة إىل القيام ابالختبار الطبيعي
 يلي:

 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي  -

. الذي يعرف به أن البياانت الطبيعية أو غري طبيعية االختبار الطبيعي هو االختبار 
وإن    Shapiro Wilk)فأخذت الباحثة نتيجة ) 05،0وإن كانت عدد العينة أقل من 

ويف خذا . Kolomogrov-Smirnov)) فأخذت الباحثة نتيجة 05،0كانت أكثر من 
طالبا وهو أقل من  34ألن عدد العينة  Shapiro Wilk))   البحث أخذت الباحثة نتيجة

50. 
 

 سؤال البحث وحتليلها 1-3اجلدول 
 البياانتحتليل  أسئلة البحث الرقم

1- 
لرتقية  scrabble gameكيف عملية التعلم بوسيلة 

 MTsN 1 Banda Aceh الكتابة عند الطالب بـمهارة 
 ؟

 

املعدل والنسبة 
املئوية )%( 

 )املالحظة املباشرة(

لرتقية مهارة  كون فعاالت scrabble gameسيلة هل و  -2
 ؟ MTsN 1 Banda Acehـ الكتابة عند الطالب ب

 املعدلة االختبارات 
Sign Test-T/ 

Wilcoxon Rank 

Test 

 وأما الفرض لالختبار كما يلي:
فيدل على أن الفرض البديلي  05،0إذا كانت نتيجة مستوى الداللة أقل من   -1

((Ha قبول والفرض الصفري م((Ho .مردود 
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فيدل على أن الفرض البديلي  05،0إذا كانت نتيجة مستوى الداللة أكثر من  -2
((Ha  مردود والفرض الصفري((Ho  .مقبول 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاهتا
 
 عرض البياَّنت -أ

 scrabbleولقد شرحت الباحثة بعرض يف الفصل السابق ما يتعلق فعالية وسيلة  

  Game  لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب بـMTsN 1 Banda Aceh .على  وللحصول
. قد 2022/2023البياانت فقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الفصل الثانوية للسنة 

قامت الباحثة ابلبحث التمهيدية للحصول على تلك البياانت اعتمادا على عميد رسالة  
 -B مكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه برق

2022/02/00TL. /1.FTK /08 .Un/1636 
 

 حملة ميدان البحث .1

، ويقع هذه املدرسة هبندا أتشي احد املدرسة بـ MTsN 1 Banda Acehكانت  
ه. وقد أساس مبنطقة بندا أتشي Jambo Tapeبقرية  114رقم   Pocut Barenع يف شار 

)املدرسة اإلسال  SMI. يف بداية إنشائها، مسيت هذه املدرسة 1950هذااملدرسة سنة 
مية املتوسطة( الواقعة يف قيادة اسكندر مودا حتت رعاية وتنسيق مؤسسة تعليم األمة 

 ,Junaidi  IB. وكان رأس هذه املدرسة اآلن A.Gani Usmanوبقيادة YPUI) )اإلسالمية

S.AG  طالبا. وكان عددهم  1207حتت رعاية وزارة الدين يف بندا أتشيه. وعدد الطالب
 هنم لكل فصل كما يلي:وبيا
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 MTsN 1 Banda Acehعدد الطلبة يف املرحلة الثانوية  4-1اجلدول 

 

 اجملموع
 الفصل املرحلة عدد الطلبة

 الطالب الطالبة

 الثانوية

 

 الفصل األول 156 253 409

 الفصل الثاين 157 248 405

 الفصل الثالث 143 250 393

 اجملموع  1207
 

 

       

 MTsN 1 Banda Acehعدد املعلمني يف املرحلة الثانوية يف  4-2اجلدول 
 

 عدد املدرسني الرقم

 املدرسات املدرسون 1 اجملموع

2 11 49 60 

 (MTsN 1 Banda Acehمصادر البياانت من واثئق (

 

 مدرسات هناك أربع MTsN 1 Banda Aceh وأما معلمة اللغة العربية بـ
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 MTsN 1 Banda Acehالوسائل واملرافق بـ  4-3اجلدول 
 

 الرقم الوسائل واملوافق الدراسية العدد

 1 إدارة املدرسني 2

 2 املكتبة 1

 3 الفصول 26

 4 احلمام 20

 5 امللعب 1

 6 املعمل 3

 7 قاعة التعلم 6

 8 املسجد 1

 9 املخفر 1

 10 موقف السيارة 1

 11 املقصف 3

 

(2022ة ن، س MTsN 1 Banda Aceh )مصادر البياانت من واثئق   
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 يف عملية التعليم: scrabble Gameاستخدام وسيلة  .2

 لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب يف scrabble Gameالباحثة وسيلة  استخدمتقد 
. وأما التوقيت التجرييب يف اجلدول لقائني 2ملدة  MTsN 1 Banda Acehالصف الثامن بـ 

 التايل:
 

التوقيت التجرييب 4-4اجلدول   

 اللقاء اليوم التاريخ العملية

فربواري12 االختبار القبلي والتجريبية  اللقاء األول السبت 

فربواري 19 االختبار البعدي  اللقاء الثاين السبت 
 

 لرتقية مهارة الكتابة  scrabble gameاللقاء األول )فعالية وسيلة  5-4اجلدول 
 عند الطالب(
 )اللقاء األول(

 أنشطة الطلبة أنشطة املعلمة

تبدأ املعلمة إبلقاء السالم وقراءة 
 الدعاء

 يرد الطالب السالم ويقرأ الدعاء

 يرد الطالب عن أسئلة املعلمة تسأل املعلمة عن حالة الطالب
يهتم الطالب بدعوة املعلمة عند إثبات  تقوم املعلمة بتحضري الطالب

 احلضور
 يستمع الطالب إىل بيان املعلمة.ترتب املعلمة عند التعليم يف تعليم 
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 الكتابة
تقدم املعلمة الطالب االختبار القبلي 

 ملعرفة درجة قدرهتم على فهم الكتابة.
 تسلم الطالب أوراق االختبار القبلي

تشرح املعلمة كيفية التعليم الكتابة 
  scrabble gameابستخدام 

يستمع الطالب على شرح املعلمة عن 
تعليم  يف  scrabble gameإستخدام 

  الكتابة.
تعطي املعلمة تسجيعا للطالب وهم 

 مستمعون إليه
يستمع الطالب بكل السرور إىل 

 املعلمة.
املعلمة مادة اللغة العربية حتت  شرحت

 موضوع "املهنة"
إىل شرح املعلمة  عن يستمع الطالب 

 املدروسة.املادة 
تنقسم املعلمة الطالب  إىل مخس 
جمموعات للتعلم املادة ابستخدام 

 scrabble gameوسيلة 

جيلس الطالب مع جمموعتهم ويتعلم 
 scrabbleاملادة ابستخدام وسيلة 

game 

تعطي املعلمة الطالب فرصة ليسألوا 
أسئلة أو الكتابة الصعبة من املادة 

 التعليم.

يفهموا من يسأل الطالب الذي مل 
 مادة التعليم.

تعطي املعلمة على كل جمموعة فرصة 
ليبحثوا كيفية كتابة اجلملة اليت مل 

 يفهموها من قبل.

لكل جمموعة يبحثون عن كيفية كتابة 
 اجلملة اليت مل يفهموها من قبل.

أتمر املعلمة على كل جمموعة أبن 
 scrabble gameترتيب اجلملة يف لوح 

حياول كل جمموعة أن ترتيب اجلملة يف 
  scrabble gameلوح 

ختتم املعلمة السالم قبل خروج الفصل 
 وتنصحهم أبن يتعلموا جيدا

 يرد الطالب السالم
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 لرتقية مهارة الكتابة  scrabble gameاللقاء الثاين )فعالية وسيلة  6-4اجلدول 

 عند الطالب(
 )اللقاء الثاين(

 أنشطة الطالب أنشطة املعلمة
تبدأ املعلمة إبلقاء السالم وقراءة 

 الدعاء
 يرد الطالب السالم ويقرأ الدعاء

 يرد الطالب عن أسئلة املعلمة تسأل املعلمة عن حالة الطالب
يهتم الطالب بدعوة املعلمة عند إثبات  تقوم املعلمة بتحضري الطالب

 احلضور
تقوم املعلمة ابالختبار البعدي )بعد 

لرتقية مهارة   scrabble gameم استخدا
 الكتابة(

يقوم الطالب ابالختبار البعدي )بعد 
لرتقية مهارة   scrabble gameاستخدام 

  الكتابة
أمرت املعلمة الطالب بتقدمي أمام 

 الفصل لكتابة اجلملة الصحيحة
يقوم الطالب ابلتقدمي أمام الفصل 

 لكتابة اجلملة الصحيحة.
يستمع الطالب إىل اخلالصة استماعا  من املادةتشرح املعلمة اخلالصة 

 جيدا
تقدم املعلمة بعض األسئلة ملعرفة قدرة  

 الطالب يف الكتابة
جييب الطالب بعض األسئلة اليت 

 قدمها
تنصح املعلمة الطالب أبن يتعلموا 

 جيدا
 يستمع الطالب النصيحة

ختتتم املعلمة بدعاء وإلقاء السالم 
 للدليل اخلروج من الفصل

 يقرأ الطالب دعاء ويرد السالم



36 

 

 

 

 
 بياَّنتالحتليل  -ب

 بياَّنت املالحظة املباشرةالحتليل   .1

أما يكون حتليل بياانت أنشطة املعلمة واستجابة الطالب عند إجراء عملية التعليم و 
 والتعلم على الرمز املقرر كما يلي:

 
 p = R𝑇 𝑥 100 % 

 البياانت:
P النسبة املئوية : 
R  : القيمة احلصولة عليهاجمموع 
T   :النتيجة الكاملة 

 :40وحتليل أنشطة املعلمة والطالب أثناء عملية التعليم يعتمد على معاير 

 % = ممتاز81-100
 % = جيد جدا66-80
 % = جيد56-65
 % = مقبول41-55

 % = انقص40 -0
 

 

  

                                                             
40

  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

20212), hal. 43 
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 أ( أنشطة املعلمة

 scrabbleإن نتيجة املالحظة أنشطة املعلمة عند عملية التعلم ابستخدام الوسيلة  

game  :يف اجلدول التايل 
 
 

 مالحظة أنشطة املعلمة 7-4 اجلدول
 الرقم

 الناحية امللحوظة
 النتيجة

1 2 3 4 
تدير املعلمة الفصل حىت يكون الطالب  1

 مستعدين للتعلم
  

 
 

التعليم،وأهداف شرحت املعلمة مواد  2
 التعلم و ختفري الطالب على التعلم

  
 

 

القدرة املعلمة على ربط املواد السابق  3
 ابجلديد

   
 

قدرة املعلمة على التوافق يف اختيار  4
 الطريقة

   
 

     قدرة املعلمة على إرادة الوقت واملوقت  5

تدفع املدرسة الطالب ملتابعة عملية  6
 التعليم والتعلم

  
 

 

     املطابق يف احملادثة مع الطالب 7
 scrabble قدرة املعلمة على استخدام 8

game  لرتقية مهارة الكتابة 
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تعطي املعلمة الفرصة على الطالب  9
 ليسئل سؤاال عن املوضوع الذي مل يفهم

  
 

 

     زايدة ْحاس الطالب ابستخدام الوسيلة 10

 
 عملية التعليم والتعلم كما يلي:نتية أنشطة املعلمة عند 

 
P = 

𝑅𝑇 X 100 %                                    

                               = 
34 𝐗 𝟏𝟎𝟎 %40 

                               =  
340040 

                   = 85                

 

-81أهنا يف احلد بتلك تدل على  85%ونتيجة احملصولة هي  
جيد جدا. وهذا يدل على أن أن أنشطة املعلمة عند  وحصلت على درجة 100%

 لرتقية مهارة الكتابة   scrabble game وسيلةعملية التعليم والتعلم ابستخدام 
 .عند الطالب

 
 

 ب( استجابة الطالب
 وسيلةابستخدام  الكتابةإن نتيجة املالحظة استجابة الطالب عند عملية تعليم   

scrabble game  كما يلي:  لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب 
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 مالحظة استجابة الطالب 8-4اجلدول 
 الرقم

 الناحية امللحوظة
 النتيجة

1 2 3 4 
     يطيع الطالب على نظام يف الدرس 1
يفهم الطالب على الدرس وهدفه  2

 وشرحه 
  

 
 

     سلوك الطالب عند التعلم 3
     قدرة الطالب على كتابة اجلملة 4
     نشاط الطالب يف التعلم 5
أن يشرح الطالب اخلالصة اليت قدمتها  6

 املعلمة
    

   القدرة الطالب يف املناقشة مع اجملموعة 7
  

     الرد على األسئلة من املعلمة 8
يقوم الطالب ابلتمارين اليت قدمتها  9

 املعلمة
  

  

     استجابة الطالب يف استخدام األسلوب 10

 
 وأما نتيجة أنشطة الطالب عند عملية التعليم والتعلم كما يلي:

P = 
𝑅𝑇 X 100 %                                    

                               = 
35 𝐗 𝟏𝟎𝟎 %40 

                               =  
350040 

                               = 87,5 
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وحصلت  %100-81د تدل على أهنا يف احل بتلك %87،5نتيجة احملصولة هيال أما
ة جيد جدا. وهذا يدل على أن استجابة الطالب عند عملية التعليم والتعلم على درج

 .لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب  scrabble game وسيلةابستخدام 
 

 االختبارحتليل  .2

 scrabbleابستخدام  الكتابةيف تعليم طالب الصف الثاين الثانوية أما نتيجة   

game  قبلي والبعدي، ونتائجهم كما يلي:بعد االختبار ال 

 
 نتائج االختبار القبل  والبعدي 9-4اجلدول 

 

 الطالب الرقم
نتيجة االختبار 

 القبل 
 التقدير

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

 رالتقدي

 جيد جدا 80 مقبول 50 1الطالب  1
 جيد 70 جيد 60 2الطالب  2
 جيد 70 مقبول 50 3الطالب  3
 جيد 70 انقص 30 4الطالب  4
 مقبول 50 انقص 30 5الطالب  5
 جيد 60 مقبول  50 6الطالب  6
 جيد 60 مقبول 50 7الطالب  7
 جيد 70 انقص 30 8الطالب  8
 جيد جدا 80 مقبول 50 9الطالب  9

 جيد 60 انقص 40 10الطالب 10
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 جيد 60 انقص 30 11الطالب  11
 ممتاز 90 جيد جدا 80 12الطالب  12
 جيد 70 مقبول 50 13الطالب  13
 جيد 60 مقبول 50 14الطالب  14
 جيد 70 جيد 60 15الطالب  15
 مقبول 50 انقص 30 16الطالب  16
 جيد 60 انقص 30 17الطالب  17
 جيد جدا 80 مقبول 50 18الطالب  18
 جيد جدا 80 مقبول 50 19الطالب  19
 جيد 60 انقص 30 20الطالب  20
 انقص 40 انقص 30 21الطالب  21
 جيد جدا 80 انقص 40 22الطالب  22
 جيد 60 مقبول 50 23الطالب  23
 مقبول 50 انقص 30 24الطالب  24
 جيد 60 انقص 30 25الطالب  25
 جيد جدا 80 جيد 60 26الطالب  26
 مقبول 50 انقص 20 27الطالب  27
 ممتاز 90 جيد 70 28الطالب  28
 جيد 70 مقبول 50 29الطالب  29
 ممتاز 90 انقص 40 30الطالب  30
 جيد 70 انقص 40 31الطالب  31
 جيد  80 جيد 70 32الطالب  32
 جيد جدا 80 جيد جدا 80 33الطالب  33
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 جيد 70 جيد 60 34الطالب  34
  2320  1570 اجملموع 

 
 1660ونتيجة من اجلدول السابق يدل على أن االختبار القبلي املعدلة بتقدير  

تقوم  (t-test)ت -قبل إجراء االختبار. 3000ونتيجة االختبار البعد املعلمة بتقدير 
 :ونتيجة االختبار الطبيعي توضيح spss ابستخدام( Uji normalitas) الباحثة بضبط الفائل

 

 10-4اجلدول 
 (Test Normality)نتيجة االختبار الطبيع   

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest ,178 34 ,008 ,917 34 ,013 

posttest ,155 34 ,038 ,939 34 ,057 

a. Lilliefors Significance Correction 

وتشري اجلدول السابق إىل أن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي مبستوى الداللة 
((sig  وهذا يدل أن  05،0أكرب من  النتيجة وهذا. 057،0و  0،13القيمة  إظهار

 التوزيع البياانت الطبيعي.
  Uji (T) ت-ألن البياانت تتم توزيعها بشكل طبيعي مث قامت الباحثة ابالختبار  

ت توضيع يف -وجمموع املرتق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي إلجراء اختبار
 اجلدول التايل:
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 11-4اجلدول 
 ت-حتصل االختبار

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pretest - 

posttest 
-21,765 11,407 1,956 -25,745 -17,785 -11,125 33 ,000 

أصغر من  Sig. (2-tailed)   000،0ويدل اجلدول السابق على أن نتيجة 
لترقية  scrabble Game( وهذا يدل أن فعالية وسيلة 05،0>000،0) 05،0

 .الكتابة عند الطالبمهارة 
 
 

 حتقيق الفرضني -د 
 وقد ذكرت الباحثة يف الفصل األول أن الفرضني هذا البحث مها:  

 يرقي مهارة scrabble game ابستخدامإن تعليم اللغة العربية :  Ha))الفرض البديل  -1
 MTsN 1 Banda Aceh الكتابة عند الطالب بـ

ي ال يرق scrabble game ابستخدامإن تعليم اللغة العربية : (Ho) الفرض الصفري  -2
 MTsN 1 Banda Aceh مهارة الكتابة عند الطالب بـ

 
، على أن نتيجة مستوى 10-4ت يف اجلدول -وقد توجد حتصل االختبار  
 (Ho)تدل هذه النتيجة على ان الفرض الصفرى  05،0أصغر من  000،0 (sig)الداللة 

 scrabble gameوهذا دليل ابستخدام وسيلة . مقبول Ha))والفرض البديل  مردود هو

 فعالية لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث-أ
  scrabble gameوبعد انتهت الباحثة ابلبحث التجرييب عن استخدام الوسيلة  

كما النتائج البحث   فحصلت MTsN 1 Banda Acehلرتقية مهارة الكتابة عند الطالب بـ 
 يلي:

لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب جيد  scrabble gameإن استخدام الوسيلة   -1
% تدل على 85جدا. كانت البياانت املالحظة املباشرة على املدرسة النتيجة 

. وكانت البياانت املالحظة املباشرة % مبعىن جيد جدا100-81أهنا بني حد 
% مبعىن جيد 100-81% تدل على أهنا بني حد 87،5على الطالب النتيجة 

 جدا.   

لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب بـ  scrabble gameإن استخدام الوسيلة   -2
MTsN 1 Banda Aceh. ت -ختباراال ونتائج(T-Test ،)P-Value  أصغر من

، وهذا يدل على أن الفرض (0،50<  0،000) .(Sig)الداللة  مستوى
 مقبول.Ha)) مردود. والفرض البديل (Ho)الصفري 

 
 املقرتحات -ب

 على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االفرتاحات اآلتية: اعتمادا  
 scrabble gameوينبغي ملدرسي اللغة العربية ليختاروا الوسائل املتنوعة كوسيلة  -1

اللغة العربية حىت يسيطر الطالب يف مهارة الكتابة على فهم يف تدريس  وغريها
 اتم.

وينبغي من الطالب أن يدرسوا اللغة العربية جيدا وميارسوا اللغة العربية يف احلياة   -2
 اليومية
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وينبغي من املدرسة إكمال الوسائل التعليمية لتعليم اللغة األجنبية وخاصة اللغة    -3
 العربية.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

 Sekolah  : MTsN 1 Banda Aceh 

 Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

 Kelas/ Semester : VIII/ Ganjil 

 Tahun Ajaran : المهنة (Profesi) 

 Alokasi Waktu : 3 Jam x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, 

gotong royong), santun percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan 

procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca,menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi Indikator 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan 

gagasan dari kata, frasa, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan struktur 

kalimat yang berkaitan dengan topik: 

  المهنة

3.1.1 Siswa Meniru bunyi kata, 

atau kalimat sesuai dengan yang 

diperlihatkan dan dengan 

menggunakan lahjah yang baik 

daj benar. 

3.1.2 Siswa Mendengarkan teks 



 

 

 

 

lisan, kemudian memilih tulisan 

yang sesuai dengan yang 

didengarkan terkait topik: المهنة 

3.1.3 Siswa menyusun kata-

kata/ frasa menjadi huruf 

sambung menggunakan huruf 

hijaiyyah sambung terkait topik: 

  المهنة

3.1.4 Siswa menulis kalimat 

sesuai contoh yang diberikan 

terkait  

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menirukan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat 

sederhana dengan lahjah yang baik dan benar dengan menyimak 

penjelasan guru. 

2. Siswa mampu mendengarkan dan menulis teks lisan terkait topik المهنة 

dengan baik dan benar denganberdiskusi. 

3. Siswa mampu menyusun kata/frasa menjadi huruf sambung 

menggunakan huruf hijaiyyah sambung terkait topik المهنة dengan 

berdiskusi. 

4. Siswa mampu menulis kalimat sesuai contoh yang diberikan terkait 

topik المهنة dengan memperhatikan contoh di buku sumber. 

 

D. Materi Pembelajaran 
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Arti Kata 

Penjahit خياط 



 

 

 

 

Ilmuwan عامل 

Guru (Pr) معلمة 

Perawat (Pr) ممرضة 

Polisi شرطي 

Tukang Besi حداد 

Tukang Cukur حالق 

Dokter طبيب 

Tukang Ledeng سباك 

Tukang Sembelih hewan جزار 

Tukang Roti خباز 

Jurnalistik صحفي 

Hakim قاضي 

Astronot رائد فضاء 

Petugas Sampah عامل القمامة 

Supir Bus سائق احلافلة 

Dokter Gigi طبيب أسنان 

Tukang Pos ساعى الربيد 

 



 

 

 

 

E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik  

 Model : Discovery Learning 

 Metode : Ceramah, diskusi kelompok, Tanya jawab 

 

F. Media dan Alat Pembelajaran 

 Media : Papan Scrabble 

 Alat : Papan Tulis, Spidol 

 

G. Sumber Belajar 
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Langkah 

Pembelajar

an 

Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

- Memberi salam/ menyapa siswa. 

- Memperhatikan kesiapan psikis dan 

fisik siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan memperhatikan 

kebersihan, kerapian, ketertiban dan 

kehadiran siswa. 

- Meminta salah seorang siswa sesuai 

dengan gilirannya untuk memimpin 

doa. 

- Memberi motivasi untuk 

mengkondisikan suasana belajar 

yang menyenangkan dengan 

memberikan wawasan betapa 

pentingnya mempelajari bahasa 

Arab. 

5 Menit 



 

 

 

 

- Memberikan apersepsi dengan 

mendiskusikan kompetensi yang 

akan dipelajari dan dikembangkan. 

- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran/indicator pencapaian 

kompetensi dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan المهنة 

- Menyampaikan garis besar cakupan 

materi المهنة dan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

- Menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan saat 

membahas materi المهنة 

Kegiatan Inti Mengamati: 

- Guru meminta siswa untuk duduk ke 

dalam beberapa kelompok. 

- Guru memperlihatkan media 

Scrabble di depan kelas. 

- Siswa memperhatikan penjelasan 

guru terkait bagaimana cara 

menggunakan media tersebut. 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan cara menyusun 

huruf-huruf hijaiyyah menjadi suatu 

kata menggunakan media Scrabble. 

- Siswa menyimak dan 

mempraktekkannya menggunakan 

media di depan kelas. 

- Siswa menyusun kata-kata tersebut 

di media papan Scrabble dengan 

25 Menit 



 

 

 

 

potongan-potongan huruf hijaiyyah 

yang sudah tersedia. 

 

Menanya: 

- Setelah menjelaskan, guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

- Guru memberikan pancingan agar 

siswa mengajukan pertanyaan 

berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap materi yang dipelajari. 

- Siswa menanyakan tentang apa yang 

belum dipahami dari materi. 

 

Mengeksplorasi: 

- Guru menjelaskan tentang bentuk-

bentuk huruf hijaiyyah 

- Guru memberikan contoh tulisan 

huruf hijaiyyah sambung. 

- Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk menyusunhuruf 

hijaiyyah menjadi sebuah kosakata 

dengan teman sekelompok. 

 

Mengasosiasikan: 

- Guru meminta siswa untuk menulis 

kata-kata yang sudah dianalisis 

- Guru memberikan LKPD kepada 

siswa 

- Guru mengarahkan cara dalam 

mengerjakan llembar kerja peserta 

didik 



 

 

 

 

- Guru mengontrol siswa yang tidak 

faham pertanyaan dalam LKPD 

- Guru mengimlak mufradat yang akan 

ditulis siswa 

 

Mengkomunikasikan: 

- Guru menyuruh setiap kelompok 

untuk memaparkan hasil kerja 

kelompok secara bergiliran 

- Guru meminta kelompok lain untuk 

memperhatikan dan mengoreksi 

- Guru memberikan penguatan 

terhadap hasil pemaparan dan 

tanggapan siswa lain, meliputi Tanya 

jawab untuk mengkonfirmasi, 

memberikan tambahan informasi, 

melengkapi informasi ataupun 

tanggapan lainnya, sehingga siswa 

mendapat pemahaman yang utuh 

tentang materi yang telah dipelajari. 

 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru melakukan penilaian untuk 

mengetahui tingkat ketercapaian 

indikator. 

- Guru meminta beberapa siswa untuk 

mengungkapkan menfaat mengetahui 

 المهنة

- Guru menyampaikan kegiatan 

pembelajaran berikutnta. 

- Guru menyampaikan pesan-pesan 

moral. 

 



 

 

 

 

- Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca doa (kafaratul majlis) 

- Guru mengucapkan salam dan keluar 

dari kelas 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Teknik Penilaian 

1. Sikap sosial  : Observasi 

2. Pengetahuan  : Tes Tulisan 

3. Keterampilan : Observasi 

 

 Mengetagui Kepala.........   Guru Mapel 

 

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

      

 

 

   

b. Instrumen Penilaian 

1. Sikap Sosial 

PENILAIAN SIKAP 

Indikator: Siswa memiliki sikap jujur, disiplin, bertanngung jawab, 

peduli 

 

Nama Siswa : .........  

Topik  : .......... 

Kelas  : .......... 

 

 

 



 

 

 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

Jujur 

1. Mengerjakan tugas secara mandiri (tidak 

menyontek) 

    

2. Tidak membantu teman yang berbuat curang     

3. Mengakui kesalahan yang diperbuat     

Disiplin 

1. Selalu datang sekolah tepat waktu     

2. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru     

3. Memahami semua peraturan sekolah     

Bertanggung Jawab 

1. Mengerjakan sesuatu dengan sendirinya, 

tanpa menunggu disuruh 

    

2. Menjaga kebersihan sekolah, seperti 

membuang sampah pada tempatnya 

    

3. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

    

Peduli 

1. Suka mengajarkan ilmu kepada teman     

2. Segera memberikan bantuan pemahaman 

ketika dimintai tolong temannya tentang 

pelajaran 

    

3. Tidak pelit ketika temannya meminjam buku 

pelajaran 

    

 

Rubrik Penilaian 

 SKOR MAKSIMAL = 4 indikator X 3 = 12 

 Nilai: 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥3 

Skor Kriteria 



 

 

 

 

4 Selalu, jika selalu dan sesuai 

3 Sering,jika sering melakukan aspek diatas namun ada beberapa 

tidak melakukannya 

2 Kadang, jika siswa kadang melakukannya kadang tidak 

melakukannya 

1 Jarang, jika hanya melakukannya sekali atau dua kali saja 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

No. IPK 
Bentuk 

soal 
Soal 

Bobot 

skor 

1. Terjemahkanlah 

mufradat tentang المهنة  

Tulisan Terjemahkanlah 

kalimat beriku! 

30 

2. Melafalkan mufradat 

tentang المهنة 

Lisan Bacakanlah teks 

yang sudah 

disediakan 

30 

3. Menuliskan mufradat 

 المهنة

Tulisan Tulislah kalimat 

berikut! 

40 

 

3. Penilaian Keterampilan 

No Nama Peserta 

Didik 

Struktur 

tulisan 

(40) 

Kebenaran 

Huruf 

(30) 

Kebenaran 

baris/harkat 

(30) 

     

     

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 Nama Siswa: 

 Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat 

3. Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berikut ini dengan anggota kelompok masing-masing. 

  

 Soal sebagai berikut: 

 Tuliskanlah mufradat berikut dengan benar sesuai dengan yang dibacakan 

guru 

 1.     11. 
 2.     12. 
 3.     13. 

 4.     14. 

 5.     15. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian 

Keterangan Nilai 
Aspek yang 

dinilai 
No 

Kata yang dituliskan tepat dan sesuai 

dengan materi yang didiktekan 

5 Kesesuaian 

tulisan 

1 

Kata yang ditulis sesuai dengan kata 

yang didiktekan oleh guru 

4 

Kata yang ditulis hamper sesuai 

dengan yang didiktekan guru 

3 

Kata yang ditulis sedikit sesuai 

dengan yang didiktekan oleh guru 

2 

Kata yang ditulis tidak sesuai dengan 

yang didiktekan oleh guru 

1 

Penulisan naris dan mad sudah tepat 

dan jelas sesuai dengan yang 

didiktekan oleh guru 

5 Penulisan baris 

dan mad 

2 

Penulisan baris dan mad sesuai 

dengan yang didiktekan oleh guru 

4   

Penulisan baris dan mad hamper 

sesuai dengan yang didiktekan oleh 

guru 

3   

Penulisan baris dan mad sedikit sesuai 

dengan yang didiktekan oleh guru 

2   

Penulisan baris dan mad tidak sesuai 

dengan yang didiktekan oleh guru 

1   

Tulisan sudah jelas dan jawaban 

sudah tepat dan sesuai dengan materi 

5 Kejelasan 

tulisan dan 

ketepatan 

jawaban 

3 



 

 

 

 

Tulisan jelas dan jawaban sesuai 

dengan materi 

4   

Tulisan sesuai dan jawaban hamper 

sesuai dengan materi 

3   

Tulisan sedikit jelas dan jawaban 

sedikit sesuai dengan materi 

2   

Tulisan tidak jelas dan jawaban tidak 

sesuai dengan materi 

1   

Mempunyai mufrodat yang banyak 

dan ide sesuai dengan tema 

5 Mufradat 4 

Mempunyai mufrodat yang hamper 

banyak tetap ide kurang sesuai dengan 

tema 

4   

Mempunyai mufrodat yang kurang 

dan ide kurang sesuai dengan tema 

3   

Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide kurang sesuai dengan tema 

2   

Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide tidak sesuai dengan tema 

1   

 

 

Skoring 

Jumlah 
Aspek yang dinilai 

Nama Siswa No 
4 3 2 1 

       

       

       

       

       

       



 

 

 

 

 

Keterangan aspek yang dinilai 

1. Kesesuaian tulisan 

2. Penulisan baris dan mad 

3. Kejelasan tulisan dan ketepatan jawaban 

4. Mufradat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU 

 

Nama Guru Yang diamati : Anas Tasya Saiha 

Sekolah/ Kelas  : MTsN 1 Banda Aceh 

Tujuan    : Penelitian 

Hari/ Tanggal   : 

 

Mendata kualitifitas aktifitas mengajar guru dengan menggunakan media 

Scrabble Game. 

 

Petunjuk    : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama 

berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan media Scrabble 

Game. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas:  

 1 : Kurang 

 2 : Cukup 

 3 : Baik 

 4 : Sangat baik 

 

No 

ASPEK YANG DIAMATI 

 

NILAI 

1 2 3 4 

1 Guru Mengelola Kelas Agar Siap Untuk Belajar.     

2 
Menyampaikan Materi Pembelajaran dan Tujuan 

Pembelajaran 

    

3 
Kemampuan Dalam Mengaitkan Materi Baru 

Dengan Materi Sebelumnya. 

    

4 Kesesuaian Dalam Memilih Metode     

5 
Kemampuan Mengelola Waktu Selama Proses 

Pembelajaran 

    

 



 

 

 

 

 

6 

Memberi Motivasi yang Dapat Meningkatkan 

Minat Belajar Siswa. 

    

 

7 
Kekonsistenan Dalam Berinteraksi Dengan 

Siswa 

    

 

8 

Kemampuan Guru Dalam Menggunakan Media 

Scrabble Game Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis 

    

 

9 

Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk 

Bertanya Tentang Materi Pembelajaran yang 

Belum Difahami. 

    

 

10 
Meningkatkan Semangat Siswa Dalam 

Pembelajaran Mufradat Menggunakan Media 

    

 

Jumlah Keseluruhan 
 

 

 

Saran dan Komentar Pengamat: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Banda Aceh,… …………….. 2022 

          

   Observer, 

 

 

        

       

          (……………………) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

Nama Observer :Anas Tasya Saiha 

Sekolah/ Kelas : MTsN 1 Banda Aceh 

Hari/ Tanggal  : 

 

Mendata kualitifitas aktifitas siswa dengan menggunakan media Scrabble 

Game. 

 

Petunjuk    : 

1. Observer mengamati aktifitas siswa dalam kelas selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media Scrabble Game. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas:  

 1 : Kurang 

 2 : Cukup 

 3 : Baik 

 4 : Sangat baik 

 

 

No 

ASPEK YANG DIAMATI 

 

NILAI 

1 2 3 4 

1 Mematuhi Peraturan dan Tata Tertib Belajar.     

2 

Memahami Materi Pembelajaran, Tujuan 

Pembelajaran dan Uraian yang Disampaikan 

Guru. 

    

3 
Perilaku Siswa Ketika Pembelajaran 

Berlangsung 

    

4 Kemampuan Siswa Dalam Menulis Kalimat.     

5 
Murid Aktif Dalam Pembelajaran     

 

 

6 

Menyimpulkan Materi yang Telah Diberikan 

Guru Pada Akhir Pembelajaran. 

    

 



 

 

 

 

7 
Kemampuan Siswa Dalam Berdiskusi Bersama 

Teman Sekelompok. 

    

 

8 
Menanggapi Pertanyaan-pertanyaan Sederhana 

yang Diberikan Oleh Guru. 

    

 

9 
Siswa Mengerjakan Tugas yang Diberikan 

Oleh Guru. 

    

 

10 
Respon Siswa Dalam Menggunakan Media 

Scrabble Game 

    

 

Jumlah Keseluruhan 
 

 

 

 

 

 

 

Pengamat/ Observer 

        

          

 

Anas Tasya 

saiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Soal Pretest 

Nama  : 

Kelas  : 

NIS  : 

 

1. Sambungkanlah huruf-huruf berikut ini agar menjadi sebuah kata yang 

memiliki makna  

 

 رقم حروف مفردات

 ي-ط-ر-ش 
Polisi)) 

1 

م-ل-ع-م   

(Guru) 

2 

ب-ي-ب-ط   

)Dokter) 

3 

ط-ا -ي-خ   

(Penjahit) 

4 

ة-ض-ر-م-م   

(Perawat) 

5 

ي-ض-ا-ق   

(Hakim) 

6 

ر-ا-ز-ج   
7 



 

 

 

 

(Tukang Daging) 

ز-ا-ب-خ   

 ( Tukang Roti) 

8 

ي-ف-ح-ص   

(Jurnalis) 

9 

ق-ا -ل-ح   

(Tukang potong rambut) 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Soal Posttest 

Nama  : 

Kelas  :  

NIS  : 

 

1. Sambungkanlah huruf-huruf berikut ini agar menjadi sebuah kata yang 

memiliki makna  

 

 رقم حروف مفردات

 س -د-ن-ه-م 

(Insinyur) 

1 

ر  -ا-ج-ن   

(Tukang Kayu/Mebel) 

2 

ي-ض-ا-ق   

(Hakim) 

3 

ر-ا-ز-ج   

(Tukang Daging) 

4 

س-ر-د-م   

(Guru) 

5 

س -ا-ن-ك   

(Penyapu Jalan) 

6 

ي-ف-ح-ص   

(Jurnalis) 

7 



 

 

 

 

ز-ا-ب-خ   

 ( Tukang Roti) 

8 

ق-ا -ل-ح   

(Tukang potong rambut) 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا



 

 

 

 

 صورة الفوتوغرافيةل
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 م(2015

 (2018-2015بريون  1املدرسة العالية ) املدرسة العالية احلكومية   -3
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