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 االختصار

 

دراسة )ترقية دوافع الطالب فى تعلم مهارة الكتابة بطريقة األلعاب اللغوية : عزيزة منورة 
تجريبية فى الصف الثامن بمدرسة الصديقية المتوسطة اإلسالمية كاليواداس 

 (سومبير شربون

 

أن الطالب ىف مدرسة الصديقية ادلتوسطة اإلسالمية كاليواداس سومبري شربون ىم اليستطيعون أن يكتبوا حروف 
وأن ىذه ادلشكلة بأسباب كثرية منها قلة دوافع الطالب ىف تعلم الكتابة لذلك نتائجهم ىف . الكلمة أو العبارة باللغة العربية جيدا

وطريقة التدريس الىت تظن هبا تقدر على ترقية دوافع الطالب لتعليم . التدريبات اليومية أو ىف االختبارات التناسب بالغاية ادلرجوة
ألن األلعاب اللغوية ىي إحدى الطرق لرتقية دوافع . اللغة العربية خصوصا ىف تعليم مهارة الكتابة وىي طريقة األلعاب اللغوية

وكانت مبدرسة الصديقية ادلتوسطة اإلسالمية كاليواداس سومبري شربون إحدى ادلدارس الىت دلا تستخدم ىذه . الطالب ىف التعلم
 .الطريقة ىف ترقية دوافع طالهبا

اذلدف من ىذا البحث لنيل احلقائق عن دوافع تعلم مهارة الكتابة لدى الطالب باستخدام طريقة األلعاب اللغوية 
وبدوهنا ىف الصف الثامن مبدرسة الصديقية ادلتوسطة اإلسالمية كاليواداس سومبري شربون وفعالية طريقة األلعاب اللغوية ىف ارتقاء 

 .دوافع الطالب ىف تعلم مهارة الكتابة
وأن تعلم مهارة الكتابة . وحسب النظرية ادلعريفية فإن اللعب ىو النشاط احلركي الذى يعمل على منو الفرد العقلى

حيتاج إىل طريقة الفعالة كاأللعاب اللغوية الرتقاء دوافع الطالب وليكون الطالب اليشعرون بالشؤم وادللل عند تعلم وكذلك 
 . ألن األلعاب اللغوية ىي إحدى الطرق لرتقية دوافع الطالب ىف التعلم. يقدرون على مهارة الكتابة

يعىن حبث لتحليل ادلقارنة بني دوافع تعلم  (Experimen)وأما منهج البحث ىف ىذه الرسالة ىي الطريقة التجريبية 
. مهارة الكتابة لدى الطالب باستخدام طريقة األلعاب اللغوية ودوافع تعلم مهارة الكتابة بدون استخدام طريقة األلعاب اللغوية

دلعرفة األحوال الواقعية هبذه ادلدرسة ونيل مجيع احلقائق  (االمتحان التحريري)وتستخدم الباحثة ادلالحظة ادلباشرة واإلختبارات 
 .ادلرجوة

والنتائج ىف ىذه الرسالة أن دوافع تعلم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن باستخدام طريقة األلعاب اللغوية ىي 
ولذلك إجنازىم ىف تعلم . أعلى من دوافع تعلم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن بدون استخدام طريقة األلعاب اللغوية

 وأما ىف االمتحان الالحقي 57،257143لفرقة الراقبة ىف االمتحان التمهيدي ىي  (×)وبنتيجة ادلعدلة . مهارة الكتابة مرتفع
  وأما ىف االمتحان الالحقي فهي 63،11428وللفرقة التجريبية ىف االمتحان التمهيدي ىي . 63،771429ىي 

 وىي  ,thitung > ttabel أو  thitung < -ttabel– ومن البيان السابق إستنتاجت الباحثة من ىذا البحث . 84،02857
  مردود مبعىن وجود ارتقاء دالىل على دوافع الطالب ىف تعلم مهارة الكتابة Hoمقبول و   Ha فكان1,995469 <10,365

بطريقة األلعاب اللغوية أو وجود الرتقية على نتائج الطالب ىف الفرقة التجريبية بطريقة األلعاب اللغوية مبدرسة الصديقية ادلتوسطة 
   %. 84،03وأما فعالية طريقة األلعاب اللغوية ىف ارتقاء دوافع الطالب ىي . اإلسالمية كاليواداس سومبري شربون

 



 كلمة الشكر

احلمد هلل الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات والصالة والسالم على 
 .سيدنا زلمد سيدنا زلمد سيد السادات وعلى آلو وصحبو إىل يوم ادليعاد

وهبداية اهلل وتوفيقو استطاعت الكاتبة على إجناز ادلناقشة حصول على درجة 
. سرجانا فنديديكان إسالم جبامعة اإلسالمية احلكومية شيخ نور جاتى شربون

 :ولذلك تريد الكاتبة تقدًن الشكر إىل حضرة 
وىو مدير جامعة شيخ . األستاذ دوكتور احلاج معصوم سلتار، ادلاجستري .1

 .نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون
 .وىو عميد كلية الرتبية. الدكتور سيف الدين زىري، ادلاجستري .2
وىي رئيسة قسم تعليم .  الدكتوراندا احلاجة راضية زين الدين ادلاجستري .3

 .اللغة العربية
 .وىو ادلشرف األول. حسن سيف اهلل، ادلاجستري .4
 .وىو ادلشرف الثاىن. الدكتوراندوس احلاج واوان أرواىن، ادلاجستري .5
مجيع ادلعلمني وادلوظفني بكلية الرتبية جبامعة شيخ نورجاتى اإلسالمية  .6

 .احلكومية شربون
الزمالء األعزاء الذين قد ساعدوا الكاتبة بكل جهد ونشاط ىف كتابة ىذه  .7

 الرسالة
لقلة معلومات الكاتبة ومعارفها فال شك أن ىف ىذه الرسالة توجد األخطاء 

 .واألغالط وكلها حتت مسئولية الكاتبة



وأخريا ترجو الكاتبة إىل اللعة تعاىل أن تكون ىذه الرسالة نافعة للكاتبة 
 .نفسها ودلن ينتفع هبا

 .واهلل اذلادى إىل صراط ادلستقيم
 
 

  2012 يوليو 27       شربون، 
        

                    الكاتبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: “ Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang menuntut ilmu pengetahuan. (Al Mujadalah: 11)” 

 

“Menuntut Ilmu diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan(Hadits)” 

 

“Allah SWT akan selalu memberikan RahmatNYA kepada kita selagi kita selalu 

berusaha dan berdo’a dan yakinlah bahwa Allah SWT akan menghargai apa yang 

sudah kita lakukan dengan kerja keras serta usaha yang tulus, ikhlas, dan jujur.” 

 

“Percayalah pada diri sendiri walau badai menerjang, jurang yang terjal 

menghalangi jalan kita badai pasti berlalu dan akan ada jalan keluar lain menuju 

kesuksesan.” 

 

“Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan pelajaran 

yang terbaik untuk menuju kesuksesan, dan yakinlah bahwa do’a kedua orang tua 

akan mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan” 

 

PERSEMBAHAN: 

Karyaku ini akan ku persembahkan kepada: 

 Ilaahi Rabby 
 Ibuku yang senantiasa selalu mendo’akanku terima kasih 

 Bapakku yang berjuang keras mencari nafkah dan yang 

selalu mendo’akanku terima kasih 

 Kakak-kakakku & Adikku tersayang terima kasih 

 Teman-teman seperjuangan-ku di-PBA terima kasih 

 

Tahiyyah ’Arabiyyah!!! 



 ترجمة الكاتبة
 

 عزيزة منورة: االسم   
 1989 أكتوبار 1شربون، : مسقط الرأس  

 إبراىيم احلاج: اسم األب  
 ترمال احلاجة: اسم األم  

 :اخللفية الدراسية 
 2002-1996 اإلبتدائية 1مدرسة فانيمباىان  .1
 2005-2002مدرسة الصديقية ادلتوسطة اإلسالمية كاليواداس  .2
 2008-2005 شربون 1مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .3
 2012-2008جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الباب األول 
مقدمة 
 

 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي لغة ادلسلمُت لتحقيق التفاىم كالًتابط بينهم ىف 

أحناء األرض ْتيث يسعى كل مسلم أف يتحدث هبا كيقرئها كيكتب هبا 
كاللغة العربية ذلا . أهنا الوسيلة األكىل لنشر الدعوة اإلسالميةكما 

كتكوف .  ىف تركيبهاإماخصائص ال٘تلكها اللغة األخرل إما ىف الكتابة 
اللغة العربية كسيلة بُت الشعوب ادلسلمة ىف كل مكاف كعونا على 

زلِت الدين )احملافظة على الوحدة الفكرية كادلظهرية بُت األفراد كاجلماعة 
كأصبحت اللغة العربية لغة رمسية ىف ىيئة األمم (. 52:1985األكائي، 

 .ادلتحدة كما أهنا تستخدـ ىف كثَت من الدكؿ اإلسالمية كمؤ٘تراهتا
 

 ىف ادلدارس اإلسالمية  يوجدكتدريس اللغة العربية ببالدنا إندكنيسيا
كبعض ادلدارس العامة ككذلك ىف حلقات التعليم كادلعاىد كغَتىا من 

, حسن باىركف)ادلؤسسات الًتبوية باعتباراهتا لغة أجنبية أك لغة ثانية 
كأف تعليم اللغة العربية تتعلق بطريقة كأساليب كمداخل . (۲۳۹: ۱۹۸۰

ككسائل تعليمها كىي ٕتمع ىف منهج الدراسية لكى تصل إىل الغرض 
 .ادلراد

 



كىف تعليم اللغة العربية إف الكتابة ىي مهارة من ادلهارات األربع ىف 
بتداء بالنواحي البسيطة ككتابة الكلمات إىل ا كتعبَت الفكرة رالتصوم

كتنقسم مهارة الكتابة ىف درس اللغة العربية . النواحي ادلركبة فهي اإلنشاء
, إماـ معركؼ)إىل ثالثة أقساـ فهي اإلمالء كاخلط كاإلنشاء 

ـ مهارة م حيتاج ادلدرس إىل طريقة فعالة ىف تعلالذ. (115:2009
 . الكتابة ليسهل الطالب ىف تعٌلمها

 

كمن ْتث ٘تهيدل كجدت الباحثة الواقعية ىف مدرسة الصديقية 
ادلتوسطة اإلسالمية بكاليواداس سومبَت شربوف أف طالهبا يستطيعوف أف 

يتكلموا مع بعضهم باللغة العربية كلكنهم اليستطيعوف أف يكتبوا حركؼ 
كتظن الباحثة أف ىذه ادلشكلة . الكلمة أك العبارة باللغة العربية جيد

 قلة دافع الطالب ىف تعلم الكتابة لذلك نتائجهم ىف بأسباب كثَتة منها
 . التدريبات اليومية أك ىف اإلختبارات التناسب بالغاية ادلرجوة

 

ىارة الكتابة  ٔتدرسة ـفهذا البحث لًتقية دكافع الطالب ىف تعلم 
الصديقية ادلتوسطة اإلسالمية كاليواداس سومبَت شربوف خاصة بطريقة 

األلعاب اللغوية كمما سبق البياف كانت الباحثة تظن أمهية ألداء البحث 
ترقية دوافع الطالب فى تعلم مهارة الكتابة بطريقة األلعاب "عن 

دراسة تجريبية فى )اللغوية بمدرسة الصديقية المتوسطة اإلسالمية 



طالب الصف الثامن بمدرسة الصديقية المتوسطة كاليواداس سومبير 
 ."(شربون

 

 فروض البحث  . ب
: كبادلوضوع ادلذكور ينقسم البحث إىل ثالثة أقساـ 

 تقرير البحث .1
 ميداف البحث. (أ

ميداف البحث ىف ىذه الرسالة كىو مهارة الكتابة 
 منهج البحث . (ب

ادلنهج ىف ىذه البحث ىو ْتث كمي 
نوع البحث  . (ج

 كأما نوع البحث ىف كتابة ىذه الرسالة فهو امبَتيك

 

 ٖتديد البحث .2
: ٖتديد ادلسئلة ىف ىذه الرسالة على ما يلي 

, لًتقية دكافع الطالب ىف تعلم مهارة الكتابة طريقة كثَتة. (أ
كحددت الباحثة فهي بطريقة األلعاب اللغوية الىت تتعلق 

ٔتهارة الكتابة ٔتدرسة الصديقية اإلسالمية ىف الصف 
 الثامن



مادة تعليم اللغة العربية ىف ترقية دكافع الطالب ىف تعلم . (ب
 مهارة الكتابة فيها ىف كحدة الدرس الثاىن كىي عن ادلهنة

تكوين : كحددت الباحثة إىل, أنواع األلعاب اللغوية كثَتة. (ج
الكلمة كاحلرؼ الناقص كترتيب ادلقاطع كالرسالة الغامضة 

كدكافع الطالب ىف تعلم مهارة الكتابة بطريقة األلعاب .  (د
 اللغوية

 

 أسئلة البحث .3
 طالب لدلتعلم مهارة الكتابة دكافع إىل أم حد . (أ

لصف الثامن ىف فرقة ادلراقبة بدكف طريقة األلعاب ا
اللغوية ؟ 

 طالب لدلتعلم مهارة الكتابة دكافع إىل أم حد . (ب
 باستخداـ طريقةفرقة التجريبية اؿلصف الثامن ىف ا

؟  األلعاب اللغوية
إىل أم حد فعالية طريقة األلعاب اللغوية ىف ارتقاء . (ج

  ىف تعلم مهارة الكتابة ؟ الصف الثامندكافع طالب
 
 

 
 



أهداف البحث . ج
: أما أىداؼ ىذه البحث فهي 

دكافع طالب الصف الثامن ىف فرقة ادلراقبة ىف تعلم مهارة دلعرفة . (أ
 .الكتابة

دكافع طالب الصف الثامن ىف الفرقة التجريبية بطريقة دلعرفة . (ب
 .األلعاب اللغوية ىف تعلم مهارة الكتابة

دلعرفة فعالية طريقة األلعاب اللغوية ىف ارتقاء دكافع الطالب ىف . (ج
 .تعلم مهارة الكتابة

 

األسس التفكيرية  . د
كاف ىف قاموس اللغة اإلندكنيسية أف الدكافع ىي الدكافع الىت ٕتد 

كىف تعريف فسيكولوجي ىي األفعاؿ الىت تستطيع أف . ىف النفس الفرد
 (.666:1996, لقماف على)ٖترؾ الناس بأف يفعل شيأ ىدؼ ادلراد 

 

ككلما كاف الدافع قويا زادت . كأف الدافع شرط ضركرم لكل تعلم
فاعلية التعلم أم مثابرة ادلتعلم عليو كاىتمامو بو، على أف يذكر أف الدافع 

فاخلوؼ الشديد من . أف زادت شدتو على حد معلـو عطل التعلم
كالدافع ليست . الفشل ىف االمتحاف قد يعطل الطالب عن التحصيل

ضركرية لبدء التعلم فحسب بل ضركرية أيضا لالستمرار فيو كالتقانو 



كللتغلب على ما يعًتضو من صعوبات كعقابات كالستخدامو ىف مواقف 
 .جديدة
كاقًتح فرنس كريفُت , (1979)كما نقل غاغى كبرلينَت  

عن عدة طرائق لًتقية دكافع الطالب بدكف إعادة تنظيم  (1959)
: الفصل كثَتا كىي 

 استخداـ ادلدح القويل .1
 استخداـ االختبار كقيمة احلكمة .2
 أف يربز الشعور االستطالع .3
 فعل أشياء خارؽ للعادة .4
 يهيج رغبة الطالب .5
 انتفع من اإلدراؾ بًتابط الطالب .6
تطبيق مفاىيم أك مبادئ ىف فريد السياؽ كغَت عادية ْتيث يتم  .7

 زيادة مشاركتهم الطالب ىف عملية التعليم
 ة كاأللعابااستخداـ احملاؾ .8
 تقليل القوة اجلاذيبية ىف تنظيم الدافع العكسى .9

 

كىناؾ زلاكلة أخرل لًتقية دكافع الطالب كما قاؿ مهزة احلاج ىف 
( : 37-36: 2008)كتابو 

 فهم ادلناخ االجتماعي ىف ادلدارس .1
 توضيح األىداؼ التعلم .2



 صياغة األىداؼ ىف حُت .3
 اعًتؼ بنتائج العمل السابق .4
 أف يعطي النموذج اإلجيايب .5

 

كأف الطريقة الفعالة ىي الىت تؤدل إىل الغاية ىف أقل كقت كأيسر 
جهد ببذؿ ادلعلم كادلتعلم، كتثَت اىتماـ الطالب كميوذلم كٖتفزىم بالعمل 

زلمد على اخلوىل، )اإلجياىب كالنشاط الذاتى كادلشاركة الفعالة ىف الدرس 
1997 :20.) 

 

ىل العلم السابق عن طريقة لًتقية دكافع الطالب أكما شرح مجيع 
 أف طريقة لًتقيية دكافع الطالب ا كىيختصارا ىاتستطيع الباحثة أف ٕتعل

  .كيستطيع ادلدرس أف يستخدمها على حسب ادلواد عند التعلم. كثَتة
 

 أف اللغة العربية ذلا مهارات فهي مهارة االستماع كمن ادلعركؼ
استعماؿ كلمة مهارة . كمهارة الكالـ كمهارة اقراءة كمهارة الكتابة

, يستطيع أف يفهم أف الناحية األساسية من اللغة فهي آلة ادلواصالت
, إماـ معركؼ)كادلهارة جزء أساسي حينما يستعمل تلك ادلهارة 

18:2009). 
 

كالكتابة . إف مفهـو مهارة الكتابة عاما ىو أداة االتصاؿ بالكتابة
 (احلركؼ)ىي ٖتويل األصوات ادلسموعية كادلفهومة إىل رموز مكتوبة 

على أف توضع ىذه احلركؼ مساكية ٘تاـ للرموز فيكوف لكل صوت رموز 



كىنا يقع االلتباس . ىو كما قد تكوف بعض ىذه األحرؼ غَت صوتو
, كماؿ إبراىيم بدرل)عند ادلملى عليو فيقع ىف اخلطاء 

1982:157.) 

 

كتنقسم مهارة الكتابة ىف درس اللغة العربية ىف خطوط تقريبية إىل 
أسيف )ثالثة أقساـ ادلنفصلة بينهم فهي اإلمالء كاخلط كاإلنشاء 

 (.2011:151, ىرماكاف

 

اإلمالء ىو كتابة  (1985:157)كما قاؿ زلمود معركؼ 
األحرؼ على حسب موقعها جيدا ىف الكلمات ليحافظ على خطاء 

كاإلمالء ادلنظور  (ادلنقوؿ)كلإلمالء نوع كثَت فهو اإلمالء ادلنسخ . ادلعٌت
 .كاإلمالء الذاتى كاإلمالء االختبارل (االستماعى)كاإلمالء غَت ادلنظور 

 

كمن النظريات السابقة كانت الباحثة أف تلخص إف الكتابة مهارة 
من ادلهارات الىت تنفع الناس كلذلك كاف الناس يقدر على التعبَت ماىف 

ذىنو حىت جيعل الناس يتمكن ىف فهمو كمن أنواع الكتابة يستطيع 
ادلدرس أف يستعمل اإلمالء كالطريقة لتعليم الطالب الكتابة السليمة 

 .(االستماعى)كتستعمل الباحثة ىف ْتثها بوسائل اإلمالء غَت ادلنظور 
 

أما تعريف األلعاب اللغوية ىي رلموعة التدريبات كالتطبيقات 
اللغوية تستخدـ ادلادة التعليمية ىف تنمية ادلهارات اللغوية األربع ىي 

 (.35:1993, عايدة صادؽ)احلديث كالفهم كالقراءة كالكتابة 



 

كحسب النظرية ادلعريفية فإف اللعب ىو النشاط احلركي الذل 
فاللعب كالنشاط الذل يقـو على احلركة , يعمل على منو الفرد العقلى

كالتمثيل الرمزم كالتمثيل اخلياىل كالتصور الذىٌت كالرسم يعترب عملية 
, الدكتور مرًن مرعى)أساسية إلمناء العقل كالذكاء عند األطفاؿ 

1983.) 

 

أف األلعاب اللغوية النشاط  (61:1987)كذكر سوفوما 
. الستيفاد ادلهارة من اللغة ادلعينة بطريقة السعادة

 

كأما تطوير طريقة التدريس فهو على أساس من نظريات علم 
 :فهي (Psikologi)النفس 

 النظرية السلوكية .1
علم النفس السلوكية ىو الصالح كاحد أف يفحص تدفق السلوؾ 

سلوؾ اإلنساف ٔتا ىف . البشرم الذم ديكن أف يالحظ بوضوح كقياسها
ذلك السلوؾ اللغة ىي مظهر من مظاىر التحفيز من عادات التحفيز 

 .كاالستجابة يشكل مستمر حىت التسليم
 

أىم اإلىتماـ ذلذا ادلذىب ىو العوامل اخلارجية الىت يشتمل على 
إىتٌم ىذا ادلذىب بدكر . البيئة، ادلدرس، الكتاب، النص كغَت ذلك

 . البيئة كتكوين السلوؾ كاالستجابة، كإىتم ايضا بنشاطات التدريب

 
 
 



 

 النظرية ادلعرفية .2
علم النفس ادلعريف ىو تدفق الىت كلدت بوصفها شكال من 

ىذه النظرية تقوؿ أف يتحدد جناح . أشكاؿ الرفض للتدفق السلوكية
عملية تعلم اللغة بواسطة عوامل داخلية الىت يشتمل على إرادة الطالب 

كقالت ىذه النظرية أف ادلهم ىف حياة . كملكتهم كميوذلم كٕتربتهم
 .اإلنساف ىو التفكَت كادلعرفة كليس السلوؾ كاالستجابة

 

, ىل العلم السابق عن تعريف األلعاب اللغويةأكما شرح مجيع 
 أف األلعاب اللغوية ىي تتحذ  كىيختصارااتستطيع الباحثة أف ٕتعل 

كسائل اللعب كاحلركة كالنشاط يعٌت مسابقة ىف ادلعارؼ اللغوية كالتمثيل 
 كىذه تظهر أف بطريقة األلعاب .الرمزم كالتمثيل اخلاىل كالتصوير الذىٌت

اللغوية ديكن الطالب أف يقوموا هبا ىف حُت تعلم أك العكس ديكن أف 
احلصوؿ على ادلعلومات , من خالؿ اللعبة. يتعلموا أثناء اللعب

كالتغَتات ىف سلوؾ الطالب أف حيدث بشكل طبيعي كدكف ضغوط من 
 كمن النظريات علم النفس أف طريقة األلعاب اللغوية .أطراؼ خارجية

ىي من النظريات ادلعرفية ألهنا عملية أساسية إلمناء العقل كالذكاء عند 
 . األطفاؿ

 

كمن النظريات السابقة كانت الباحثة أف تلخص إف تعلم مهارة 
 (االستماعى)غَت ادلنظور الكتابة خصوصا كتابة اإلمالء بوسائل اإلمالء 



حيتاج إىل طريقة الفعالة كاأللعاب اللغوية الرتقاء دكافع الطالب كليكوف 
الطالب اليشعركف بالشـؤ كادلمل عند تعلم ككذلك يقدركف على مهارة 

. الكتابة
 

 

فرضية البحث . ه
: كما شرح ىف األسس التفكَتية ففرضية البحث كما يلي 

Ha :  دالىل بُت دكافع الطالب بطريقة األلعاب ارتقاءكجود 
ىف تعلم مهارة   كبدكف طريقة األلعاب اللغويةاللغوية

ىف طالب الصف الثامن ٔتدرسة الصديقية الكتابة 
 ادلتوسطة اإلسالمية كاليواداس

Ho :  دالىل بُت دكافع الطالب بطريقة األلعاب ارتقاءعدـ 
ىف تعلم مهارة   كبدكف طريقة األلعاب اللغويةاللغوية

ىف طالب الصف الثامن ٔتدرسة الصديقية الكتابة 
ادلتوسطة اإلسالمية كاليواداس 

 
 
 
 
 



تنظيم الكتابة . و
: ىف مبحث ىذه الرسالة يشتمل على أبواب التالية 

أىداؼ , فركض البحث, مقدمة كىي خلفية البحث: الباب األكؿ 
ك تنظيم , فرضية البحث, األسس التفكَتية, البحث
. الكتابة

 دكافع الطالب ك مهارة الكتابة ك ىفالبحث النظرم : الباب الثاىن 
. طريقة األلعاب اللغوية

مناىج البحث تتكوف من تصميم البحث كالزمرة : الباب الثالث 
كادلثاؿ كمكانو كأدكات البحث كطريقة ٖتليل احلقائق 

. كخطوات البحث
ٖتليل البحث تتكوف من كصف احلقائق كٖتليل : الباب الرابع 

. احلقائق التحليل كادلناقشة
 .النتائج كاالقًتاحات: الباب اخلامس 
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