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 ملخص الدراسة 

اإللكرتونيـ    ععلـا ادلدـ دات دلدعل ــات  اللغويـ  أثـ  اتـدامام اعلعــاب عنووا  الدراسوة 
 الع بي  لغ  ثاني . 

   كرتونيــ لاإل اللغويــ  اعلعــاب أثــ  اتــدامام الدعــ ع ىلــ  هــم ه هــلد المراتــ  إى  
وعدكون هلد المرات     ادلسدوى ادلبدمئ، لغ  ثاني الع بي   لا ادلد دات اللغوي  لمى مدعل اتعع
مخس   صـو،، الدصـا اعو، ادلمممـ ، والدصـا الاـاا اإللـار ال وـ ي ، ولـم ع اولدـ    ث ثـ   من

وهــي ععلــا ادلدــ دات واعلعــاب اللغويــ  اإللكرتونيــ ، واتــدامام اعلعــاب اإللكرتونيــ     جوانــ 
 عطّلــ  مــن الب،ــا، ولــم دطبيمــي ه ــا اجلانــ  الوأمــا الدصــ ن الاالــا وال ابــ  ، ادلدــ داتععّلــا 

مــن لــ ، رل ــوىدمه إجتــماةا   يبيــ    عمرّيســها  اتــدامام ادلــ هه اــب  الد ــ ي ، هــلا اجلانــ 
اإللكرتونيـــــ ، و ـــــابط  لـــــّممه ذلـــــا ادلدـــــ دات بالط يمـــــ   ادلدـــــ دات باتـــــدامام اعلعـــــاب اللغويـــــ 

ولـــدا الب،ـــا بالدصـــا لبليـــا وبعـــميا،  بـــةداة وـــا واجتـــمة وهـــي انلدبـــار، ولـــم ندـــلالدمليميـــ ، 
ىمم وجود  ىمة م ها،الب،ا إى ندائه هلا عوصا  اخلامس مد ا ً   ال دائه والدوصيات، ولم

البعــــمي  الميــــاس ــــ وت ذات دننت إجتصــــائي  بــــمه اب وىــــ  الد  يبيــــ  واب وىــــ  ال ــــابط    
، و  (، وانلدبــار ككــاوالدطبيــ مســدويات لالدــلك ، والدهــا، كــا مــن    الد،صــيلي ل لدبــار

ة دل ــاهه ادلمــ ر  يــاتع ــ مه اودو بعــمة عوصــيات م هــا  أةيــ  وصــي الب،ــا أ  ــوت علــن ال دــائه 
لــ    اإللكرتونيــ ، وإر ــات اللغويــ  باعلعــابأنشــط  رــارس ىلــ   ععلــيا الع بيــ  لل ــالممه بغ هــا

وإجــ ات ادلديــم مــن المراتــات ، لعــاب اإللكرتونيــ  خلممــ  ادلــ ههععلي ــي يوفّــ  اع CD م ــغو 
 جتو، هلا ابا، دلواكب  الدطور والدممم.
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Abstract 

This study aims to identify the impact of the use of language 

electronic games on learning vocabulary by female learners of Arabic as a 

second language at the beginners’ level. The study consists of five 

chapters; the first chapter is an introduction, and the second chapter 

includes the theoretical framework which covers three aspects: learning 

vocabulary, electronic games and their use in learning vocabulary. 

Chapters III and IV deal with the method of research, which requires the 

use of a quasi-experimental approach. Two groups are used;an 

experimental one which has been taught vocabulary using games and the 

control group taught vocabulary in the traditional way. Asingle research 

tool, i.e., a test is performed before and after the experiment. The study is 

concluded with chapter V which includesthe findings and 

recommendations. No statistically significant differences are found 

between the experimental and the control group in telemetric test 

for(remembering, understanding, application, and the test as a whole).  In 

the light of these results several recommendations are proposed. It is 

suggested that the content of curriculum for teaching Arabic to non-native 

speakers should include online activities practiced with linguistic games, 

and attach a CD   which employs electronic service approach and games 

.Further studies are recommended to keep pace with development and 

progress in this field.                                    
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