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 الملخص

 اللعب  التعليم على أساستطوير كسائل. 2019.نور اكرل، خَتالنساء
اؼبفردات  يف تعليم (CROOS WORD PUZZLE)الكلمات اؼبتقاطعة 

لطالب الصف السابع باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية معارؼ اغبكمة 
 .٢۰١9/٢۰١8 ةعرايوف العاـ الدراسي

 اؼبشرؼ : ؿبمد نصراهلل اؼباجستَت 
 

الكلمات اؼبتقاطعة ، تطوير كسائل التعليم: الكلمات األساسية
(CROOS WORD PUZZLE) ،تعليم اؼبفردات 

.  قامت الوسائل التعليمية بدكر يف صبيع عمليات التعليم كالتعلم
، كجد كثَتا من اؼبشكالت التعليمية كخاصة يف   تعليمكما كقع اليـو

فبهذا اغباؿ، صارت الوسائل التعليمية .  اليت ربتاج حلوؽبااؼبفردات
اإلبتدائية خيارة أفضلية لًتقية نشاط الطالب ككذلك لًتقية مهارات 

كقد قامت اؼبفردات أساسا يف اتقاف اؼبهارات اللغوية . اللغوية أيضا
لذلك قامت الباحثة بتطوير الوسائل . األربعة، كؽبا دكرا ىاما يف تأثَتىا

 . الكلمات اؼبتقاطعةالتعليمية يف تعليم اؼبفردات على شكل لعب تربوم، 
 التعليم كسائلكيف تطوير ( 1: كركز ىذا البحث يف أمرين، نبا

على أساس اللعب الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم اؼبفردات اللغة العربية 
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اغبكمة  معارؼ  اإلسالمية باؼبدرسة اؼبتوسطةالسابعصف اؿلطالب 
كيف تطبيق استخداـ الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم   (2عرايوف ؟ 

  اإلسالمية اؼبتوسطة باؼبدرسة السابعصف اؿلطالب اؼبفردات اللغة العربية 
 اغبكمة عرايوف ؟معارؼ 

إف مدخل البحث الذم استحدمت الباحثة ىو اؼبدخل الكيفي 
 Research and)فنوع ىذا البحث التطوير . كاؼبدخل الكمي

Development/R&D) فهو حبث مستحدـ غبصوؿ على اإلننتاجات ،
كربصل البيانات عن طريق اؼبقابلة، اؼبالحظة، . اؼبعينة، كذبريبة فعاليتها

كجرل ىذا البحث لطالب الصف . اإلستبانات، اإلختبارات، كالوثائق
 .السابع باؼبدرسة الثناكية معارؼ اغبكمة عرايوف

( 1: أما نتائج ىذا البحث فيمكن أف نتخّلص يف األمرين اآلتية
إّف خطوات تطوير  كسائل التعليم على أساس اللعب الكلمات اؼبتقاطعة 

 اؼبتوسطة باؼبدرسة السابعصف اؿلطالب يف تعليم مفردات اللغة العربية 
اغبكمة عرايوف دبرحل البحث كالتطوير العشرة فهو  معارؼ اإلسالمية 

ربليل اغباجات كاؼبشكالت، صبع البيانات، التصميم األكلللمنتاج، 
، اإلصالحات األكذل، (األكؿ)التجريبة اؼببدئية كالتصديق من اػبرباء 

، اإلصالحات (الثاين)التجريبة اؼبيدنية الرئسية كالتصديق من اػبرباء 
،  اإلصالحات (الثالث)الثانية، التجريبة اؼبيدنية كالتصديق من اػبرباء 

يشتمل فيو )إمبا تطبيق الكلمات اؼبتقاطعة التاـ من اؼبدرس  (2. األخَتة
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مث . ( اؼبفردات كاؼبعٌت ككذلك استعداد يف التعليماستعاد اللعب من
يشتمل فيو اللعب كالتعلم يف تكوين )مستمّر باللعب مطابقات بأنظمتها 

، كيف النهاية اؼبذاكرة (اغبركؼ كتعّلم اؼبفرذات العربية كذلك اؼبعٌت
اعبماعية عن اؼبفرذات  احملصولة من بعد لعب الكلمات اؼبتقاطعة ككذلك 

كمن تطبيقها، كجد الفرؽ يف إتقاف اؼبفرذات على . تعُت الغلبة كاؽبزيبة
الطالب فصل السابع باؼبدرسة الثانوية معارؼ اغبكمة عريوف بُت قبلية 

كبعدية تطبيق الوسائل التعليمية الكلمات اؼبتقاطعة داللة بنتيجة 
كقد أصلح هبا األىلُت . (اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم)اإلختبارت 

. حىت تتكوف لياقة يف استحدامها (اىل الوسائل، اؼبواد، كأىل اللغة)
لذلك، يقاؿ بأف الكلمات اؼبتمقطعة فعالية إلستخداـ يف تعليم مفردات 

اللغة العربية لطالب الصف األكؿ باؼبدرسة الثانوية معارؼ اغبكمة 
 .فهي كسيلة التعليمية اعبذابة على شكل اللعب كالتعلم. عرايوف
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 الباب األول
 مقدمة

  خليفة البحث﴾أ﴿
التعلم ىو عملية معقدة ربدث للجامع يف صبيع 

أكباء ربدث عملية التعلم بسبب التفاعل بُت شحص 
ألّف ذلك، يبكن للتعلم أف وبدث يف أم . كاالخرين

كمن العالمة أف الشخص يقـو بأنشطة . كقت كمكاف
التعلم ىو أف يف نفسو التغَتات السلوكية اليت يبكن 
 .السبب تغَت يف مستول اؼبعركفة، كاؼبهارة أك اؼبوقف
كتتأثر عملية التعلم بالبيئة، كمنها اؼبعلم، 

كتشتمل اؼبواد . كطالب، كموظفوا اؼبكتبة كناظر اؼبدرسة
الكتب، كالوحدات، كصحف اجمللة، ك : التعليمية على

كأما مصادر . تسجيالت الفيديو أك الصوت ك غَت ذلك
الربكيكتور، كشريط مسجل : التعلم كاؼبرفقو تشتمل على 

الصوت كالفيديو، كالراديو، كالتلفزيوف، كالكميبوتر، 
 . كاؼبكتبة، كاؼبخترب، كاؼبوارد التعليم كغَت ذلك
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كيشجع تطوير العلم كالتكنولوجيا جهود التجديد 
كيلـز للمعلم على . يف نتائج التكنولوجيا يف عملية التعلم

األقل أف يكوف قادرا على استخداـ األداة الرخيصة 
الفاعلة رغم أهنا بسيطة، كلكنو امر الـز من اجل ربقيق 

ك جانب القدرة على استخداـ . أىداؼ التدريس اؼبرجوة
ألدكات اؼبتوافرة، يطلب اؼبعلم أيضا أف يطور الوسائل 
التعلمية اليت يستخدمها عندما ال توفر تلك الوسائل 

لذلك، ينبغي للمعلم أف يبلك اؼبعرفة كالفهم . التعليمية
الكافياف عن الوسائل التعلمية ألجل ربقيق أىداؼ 
 .التعليم العامة كأىداؼ التدريس اػباصة يف اؼبدرسة

جرت عملية تعليم اللغة العربية يف اندكنيسيا مند 
ظهر كثَت . قدًن الزماف، بل دل يكن اغبصوؿ يف اإلقتناء

من اؼبشكالت على بعض العوامل كدل وبل، منها عامل 
كنقص ابتداع . الطالب كالصعوبة يف التعليم اللغة العربية

كعامل اخر من ناحية . طلبة اللغة العربية ىف حبثهم

                                                           

رجا كرفندكا فرسد، : جاكرتا )،Media Pembelajaran أزىر أرسد، 
2015 ) ،3-1 
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اؼبتعّلمُت الذين دل هبعلوا التعليم جّذابا كابتكاريا كدل 
يقدركا على استيالء الفصل بنقص نشاط الطالب يف 

 .التعليم اللغة العربية
دل يكن التعليم عملية ركتينية كصبودية، بل عملية 

فصارت احملاكلة . حيوية كإبتداعية كابتكارية كتقّدمية
ففي . ليحصل عملية التعليم اإلبتداعى كالتقّدمي مهّمة

ىذا، أصبح حبث تطويرم ؿبلولة نظامية كموضوعية 
كشاملة ليحصل التعليم اؼبؤّىل  يف تقّدـ العلـو 

 .كالتكنولوجيا
بالظواىر التالية، استنبط بأّف مقاـ تعليم اللغة 

كيف الواقع، نظر . العربية يف اندكنيسيا بعيد من األمل
أّف اللغة العربية كبعبعة ـبيفة، إّما لطالب  بعض الطالب

حىّت يؤّدم إذل نفور . قسم تعليم اللغة العربية أـ غَتىا

                                                           

 Metode Permainan-permainanؿ راضباكاتى، مفتح اجمليب كف 

Edukatif dalamBahasaArab ،(2011ديفا فريس،: يوكياكرتا) ،6-7   
 Metodologi penelitian peningkatan kualitas ؿبمد عينُت،  

pembelajaran bahasa arab ( 2014بنتانع سجهتارل، : ماالنج) ،85  
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الطالب كالبفاض مهارهتم يف تعليم اللغة العربية خصوصا 
 .التعليم اؼبفردات

من نتائج اؼبالحظة يف تعليم اللغة العربية 
خصوصا تعليم اؼبفردات يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

معارؼ اغبكمو عرايوف،كاف يستخدـ مدرسوا اللغة 
العربية االسًتاتيجيات كالطرؽ يف عملية التعليم بتقدًن 

دبصدر التعليم كىو  اؼبواد باستخداـ طريقة احملاضرة
الكتاب اؼبدرسي الذم جعل الطالب اؼبشبعة كفائدة 
الطالب فيتعلم اللغة العربية قليال، ككثرة مدرسوا اللغة 
العربية الذين دل يستخدموا الوسائل التعليمية بسبب 

كيسّبب ذالك إذل . صعوبة إهباد كسيلة متناسبة مع اؼبواد
اغباجة الوسائل التعليمية اليت يبكن استخدمها كما سيلة 
التعليم للمعلم أك مصدر التعلم اؼبصاحب للطالب الذم 
يثَت كيستطيع ترقية اؼبواد التعليمية للطالب يف تعليم اللغة 

 . العربية

                                                           

 2018 أكتوبر 1اإلثنُت، : أنظر نسخة اؼبالحظة 
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كنتائج كشف اؼبقابلة من بعض الطالب يف 
اؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ عرايوف أف كجدت الباحثة 

اجابة على اؼبشكلة الذم يشعر هبا الطالب يف تعليم 
اللغة العربية خصوصا يف تعليم اؼبفردات، كاف يستخدـ 

مدرسوا اللغة العربية االسًتاتيجيات كالطرؽ يف عملية 
التعليم بتقدًن اؼبواد باستخداـ طريقة احملاضرة دبصدر 

التعليم كىو الكتاب اؼبدرسي الذم جعل الطالب 
اؼبشبعة كفائدة الطالب فيتعلم اللغة العربية قليال، ككثرة 

مدرسوا اللغة العربية الذين دل يستخدموا الوسائل 
كيسّبب ذالك إذل . التعليمية كما اللعب للغة العربية

اغباجة الوسائل اليت استخدمها تعليمية للمعلم الذم هبّر 
كزيادة الفائدة الطالب يف تعليم اللغة العربية حصوصا يف 

 .تعليم اؼبفردات
كنتائج كشف اؼبقابلة األستاذ دايرين ىو األستاذ 

  اؼبتوسطةباؼبدرسة السابعاللغة العربية يف الصف 
، يبكن أف نرل الطالب اغبكمة عرايوف معارؼ اإلسالمية

                                                           

 2018 أكتوبر 6بت، السّ : أنظر نسخة اؼبقابلة 
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يشعركف صعبة يف التعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم 
كقاؿ . اؼبفردات، بسبب زىيد مرافق التعلم اؼبستحدمو

أيضا إف معظمهم كانوا من متخرّج اؼبدرسة اإلبتدائية 
العامة ألف ليس اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، كيتبع 

الطالب اؼبدرسة الدنية، يسعركا الطالب ذعر مايف تعليم 
ىذالو تأثَت على ذاغبد األدىن اكتساب . اللغة العربية

اؼبفردات لطالب كأساس لتعليم اللغة حىت يسعركا 
 .الطالب صعوبة يف تعلم اللغة العربية

لذالك يستخدـ ىذا البحث التطويرم إلعداد 
للعب الكلمات اؼبتقاطعة الوسائل التعليمية اإلبتداعية، 
 السابعصف اؿلطالب  يف تعليم اؼبفردات اللغة العربية

. اغبكمة عرايوف معارؼ  اإلسالميةباؼبدرسة اؼبتوسطة
تصميم كتطوير الوسائل التعليمية الكلمات اؼبتقاطعة كالة 

كرجى . اللعب يف تعليم مفردات اللغة العربية بأىدؼ
 اؼبتقاطعة أال يكوف التعليم متشبعا، كأصبح الكلماتبتطوير 

الئقا كفّعاال يف تعليم مفردات اللغة العربية، كباػباص 
                                                           

 2018أكتوبر  8، اإلثنُت:أنظر نسخة اؼبقابلة 
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  اإلسالمية  باؼبدرسة اؼبتوسطةالسابعصف لطالب اؿ
 .اغبكمة عرايوفمعارؼ 

 
  أسئلة البحث﴾ب﴿

 التعليم على أساس اللعب كسائلكيف تطوير  .1
اؼبتقاطعة يف تعليم اؼبفردات اللغة العربية  الكلمات
  اإلسالمية باؼبدرسة اؼبتوسطةالسابعصف اؿلطالب 
 اغبكمة عرايوف ؟معارؼ 

اؼبتقاطعة يف تعليم  كيف تطبيق استخداـ الكلمات .2
 السابعصف اؿلطالب اؼبفردات اللغة العربية 

اغبكمة  معارؼ  اإلسالمية اؼبتوسطةباؼبدرسة 
 عرايوف؟

 
  أهداف البحث﴾ج﴿

على اؼبعرفة تطوير كسائل التعليم على اساس  اغبصوؿ .1
اللعب الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم اؼبفردات اللغة 

العربية حىت وبصل على اإلنتاج بشكل الوسائل 
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 باؼبدرسة سابعالصف اؿالتعلمية اإلبتداعية لطالب 
 اغبكمة عرايوف اؼبتوسطة معارؼ 

اللعب الكلمات  اغبصوؿ على معرفة تطبيق استخداـ .2
اؼبتقاطعة يف تعليم اؼبفردات اللغة العربية لطالب 

اغبكمة  باؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ سابعالصف اؿ
 .٢۰١9/٢۰١8العاـ الدراسي عرايوف  ؾ

 
  فوائد البحث﴾د﴿

 :يرجي هبذا البحث يستفيد فبّا يلي
 للباحثة .1

ازدياد العلـو كمعرفة الباحثة عن تطوير كسائل التعليم 
على أساس اللعب الكلمات اؼبتقاطعة لتعليم مفردات 

 اللغة العربية
 للمعّلمُت. 2

ترقية معرفة الوسائل التعلمية يف تعليم مفردات اللغة  ( أ
 العربية

 ربقيق عملّية التعليم اجملذب كاؼبفرح ( ب
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تطوير مهارة اؼبعّلمُت يف استخداـ الكلمات   (ج
 اؼبتقاطعة الختيار كسائل تعليم مفردات اللغة العربية

 لطالب. 3
لًتقية دؤكب كمزاكلة الطالب يف عملّية التعليم اللغة   (أ

 العربية
 ربقيق كازدياد رغبة الطالب لتعليم اللغة العربية (ب

 للمؤسسة. 4
الوسائل اللعب الكلمات اؼبتقاطعة أف تكوف ماّدة   (أ

حسابية لتقّدـ كازدياد اإلحتماؿ كالنتائج الدرسية، 
 خصوصا يف تعليم اللغة العربية

 اعطاء اؼبساندة يف تقّدـ الًتبية كتعليم (ب
 
  االفتراض و تحديد تطويري﴾ه﴿

 افًتاض تطويرم .1
تطوّرت الوسائل اللعب الكلمات اؼبتقاطعة 

يف تعليم اؼبفردات اللغة العربية ببعض االفًتاض، كما 
 :يلي
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كانت الوسائل اللعب الكلمات اؼبتقاطعة  ( أ
 فبكنة استخدامو لطالب يف تعليم اللغة العربية

كانت الوسائل اللعب الكلمات اؼبتقاطعة  ( ب
فبكنة استخدامو لطالب ك اؼبعّلمُت باؼبدرسة 

اغبكمة عرايوف لًتقية اؼبتوسطة معارؼ 
 مفردات اللغة العربية

  تطويرمربديد .2
كاف تطوير الوسائل التعلمية يف ىذا البحث 

 :ؿبدكدا فيما يلى
كانت ىذه الوسائل التعلمية ؿبدكدة يف تعليم  ( أ

 اللغة العربية، بالكفاءة األساسية تعليم اؼبفردات
لطالب الصف  تطّورت ىذه الوسائل التعلمية  ( ب

اغبكمة  باؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ سابعاؿ
 عرايوف

 
 حدود البحث ﴾و﴿

لسهولة كتابة ىذا التقرير كليكوف موّجها كعمليِّا 
فيمكن تركيز ؾباؿ اؼبشكالت البحث يف ىذا البحث 

 :كما يلى
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حبثت الباحثة ىف تطوير الوسائل اللعب الكلمات  .1
 اؼبتقاطعة

 حبثت الباحثة ىف تعليم مفردات اللغة العربية .2
تطّورت الباحثة اللعب الكلمات اؼبتقاطعة كتغَّتىا  .3

 مطابقة باغباجة كالكفاءة اؼبكتسبو
حبثت الباحثة عن األخبار كاإلعالـ عن اللعب  .4

 الكلمات اؼبتقاطعة كتعليم مفردات اللغة العربية
 سابعالصف اؿتطّورت كذّبرّبت ىذا اإلنتاج لطالب  .5

 .اغبكمة عرايوفباؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ 
 

  مواصفات النتائج﴾ز﴿
كانت اإلنتاجات اؼبرجّوة ىف ىذا البحث ىي 
الوسائل التعليمية كالة اللعب الًتبوّم دبوصفات فيما 

 :يلى
كاف إنتاج الوسائل التعليمية كالة اللعب الًتبوّم  .1

 مصرّا بشكل الكتاب اللعب الكلمات اؼبتقاطعة
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كانت مواصفات اإلنتاجات احملصولة الكلمات  .2
  اإلندكنيسيا–اؼبتقاطعة كتصميمو باللغة العربية 

الكتاب اللعب الكلمات اؼبتقاطعة باػبليفة اعباذبية  .3
 عند الطالب

كانت الوسائل التعليمية الكلمات اؼبتقاطعة مصانعة  . 4
 من قرطاس كتصميم الصورة باأللواف الكاملة

كتاب اإلرشادم عن اإلجراءات التطبيقية ىف مزاكلة  . 5
الوسائل التعليمية الكلمات اؼبتقاطعة باللغة 

 .اإلندكنيسيا
 

  البحوث السابقة﴾ح﴿
دل هبد ، مستندا إذل اؼبالحظة كمراقبة الباحثة

البحث الذم يبحث يف تطوير الكلمات اؼبتقاطعة يف 
تعليم مفردات اللغة العربية، ك اػباّص يف اؼبدرسة 

كلكن كجد .  اغبكمة عرايوفمعارؼ اإلسالمية اؼبتوسطة
 . بعض البحوث العلمية اؼبتساكية يف دراستو
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 اللغة البحث الذم كتبتها ليلي صاغبة، قسم تعليم .1
اعبامعة اإلسالمية  العربيةكلّية الًتبية كالعلـو التعليمية

دبوضوع  . 2016 جبوكجاكرتا يف السنة اغبكومية
 التعليم على أساس اللعب كسائلتطوير  "البحث

الكلمات اؼبتقاطعة لطالب اؼبدريسة اإلبتدائية كحيد 
 ".ىاشم جبوكجاكرتا

( 1): كأسئلة البحث ىف ىذا اؼبوضوع فبا يلى
ئل تعليم اؼبفردات اللغة العربية كساكيف التطوير 

ىل  (2)للعب الكلمات اؼبتقاطعة؟  اعلى أساس 
 أساستؤثر الوسائل تعليم اؼبفردات اللغة العربية على 

للعب الكلمات اؼبتقاطعة يف نتائج تعلم الطالب ا
الصف الرابع اؼبدريسة اإلبتدائية كحيد ىاشم 

 جبوكجاكرتا ؟
يهداؼ البحث يف ىذه البحث العلمي 
لتعرؼ على تطوير كسائل تعليم اؼبفردات اللغة 

للعب الكلمات اؼبتقاطعة يف االعربية على أساس 
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نتائج تعلم الطالب الصف الرابع اؼبدريسة اإلبتدائية 
 .كحيد ىاشم جبوكجاكرتا

. كأما نوع ىذا البحث ىو البحث كالتطويرم
يف ىذا البحث ىو التطوير كسائل تعلم اؼبفردات 

. للعب الكلمات اؼبتقاطعةااللغة العربية على أساس 
 صفك كذلك ؾبتم البحث للباحثة يعٌت لطالب اؿ

اغبكمة  معارؼ  اإلسالمية  باؼبدرسة اؼبتوسطةالسابع
 .عرايوف

أف   (1): كنتائج ىذا البحث دّلت على
اؼبرّكبها الكتاب الكلمات اؼبتقاطعة الصف الرابع، 
اػبامس، السادس اؼبدريسة اإلبتدائية كحيد ىاشم 

نتائج الّتجربة التازير على مستول  (2). جبوكجاكرتا
لوجد كسائط الكلمات اؼبتقاطعة اللغة العربية، ألف 

كأما ربسُت األنتاج من  (3). نتائج تعلم الطالب
العادل اليت ذبعل كتاب اللغة العربية الصف الرابع، 



 
 

15 
 

اػبامس، السادس اؼبدريسة اإلبتدائية إزداد الكامل 
 .كتفي دبعابَت اعبودة للكتاب اعبيدة

دل يكن البحث الذم حبثت الباحثة متساكيا 
هبذا البحث ألّف موضوع ىذا البحث ليس تصميم 

الكلمات اؼبتقاطعة باغبركؼ العربية بل باغبركؼ 
ككذلك موضع كؾبتمع البحث . اإلندكنيسييا-العربية

 باؼبدرسة السابعصف للباحثة يعٌت لطالب اؿ
اغبكمة عرايوف فهو  معارؼ  اإلسالمية اؼبتوسطة

 كليس مرحلة اؼبدرسة اؼبتوسطةمرحلة اؼبدرسة 
 .اإلبتدائية

البحث الذم كتبتها حنيفة نور صاغبة، قسم التعليم  .2
 كلّية الًتبية كالعلـو التعليميةاؼبدرسة اإلبتدائية،

مولنا مالك ابراىيم اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
دبوضوع البحث، استخدـ . 2015ماالنج، 

الكلمات اؼبتقاطعة لتحسُت اؼبفردات اللغة العرابية 
                                                           

 Pengembangan Media Pembelajaran Kosa Kataليحة، ا صمليل 

Bahasa Arab BerbasisPermainan Teka-teki Silang Pada Siswa MI 

Wahid Hasyim Yogyakarta, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Yogyakarta, 2016 , t.d 



 
 

16 
 

لطالب الصف اػبامس اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة 
 .العلماء موضوع العلـو باندياف ماالنج

كصف  (1): أىداؼ ىذا البحث فبا يلي
اػبطيط استخداـ الوسائل الكلمات اؼبتقاطعة 
لتحسُت اؼبفردات اللغة العرابية لطالب الصف 
السابع اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء موضوع 

كصف تنفيد استخداـ  (2). العلـو باندياف ماالنج
الوسائل الكلمات اؼبتقاطعة لتحسُت اؼبفردات اللغة 

العرابية لطالب الصف السابع اؼبدرسة اإلبتدائية 
( 3). هنضة العلماء موضوع العلـو باندياف ماالنج

كصف تقييم استخداـ الوسائل الكلمات اؼبتقاطعة 
لتحسُت اؼبفردات اللغة العرابية لطالب الصف 

اػبامس اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء موضوع 
 .العلـو باندياف ماالنج

اؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذا البحث اؼبنهج 
كيفّي بنوع ىذا البحث ىو التطبيق -كصفيّ 

ينقسم ىذا البحث إذل أربع . اإلجرائّي الّصفيّ 
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( 4)اؼبراقبة  (3)التنفيد  (2)التخطيط  (1): اؼبرحل 
يف صبع البيانات يستخدـ اؼبراقبة كاؼبقابلة . التفكَت
اؼبراجعة صّحة البيانات اؼبستخدمة  .كالوثائق
ؼبوضوع الّتجربة لطالب الصف اػبامس . التثليث

اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء موضوع العلـو 
 .باندياف ماالنج

كنتائج ىذا البحث دّلت على استحداـ 
كسائل الكلمات اؼبتقاطعة لتحسُت اؼبفردات اللغة 
العرابية لطالب الصف اػبامس اؼبدرسة اإلبتدائية 

 .هنضة العلماء موضوع العلـو باندياف ماالنج
كدل يكن البحث الذم حبست الباحثة 

ألّف مدخل ىذا البحث ىو . متساكيا هبذا البحث
. حبث ذبربة، كأما عند الباحثة ىو حبث تطوير

كموضوع ك ؾبتمع البحث للباحثة يعٌت لطالب 

                                                           

 Penggunaan Media Teka-teki Silang Untukليحة،احنيفة نور ص 

Meningkatkan Kosa KataBahasa Arab Siswa Kelas V MI Nadhatul 

Ulama’ Maudlu’ul Ulum Pandean Malang, Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 

Maliki Malang, 2015 , t.d 
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 معارؼ  اإلسالمية  باؼبدرسة اؼبتوسطة السابعصفاؿ
 كليس اؼبتوسطةاغبكمة عرايوف فهو مرحلة اؼبدرسة 

 .مرحلة اؼبدرسة اإلبتدائية
 اللغة  يونياتوف، قسم تعليمإظبىالبحث الذم كتبتها  .3

اعبامعة اإلسالمية  العربيةكلّية الًتبية كالعلـو التعليمية
 سناف كاليجاغا جبوكجاكرتا يف السنة اغبكومية
اإلسًتاجية التعلم دبوضوع البحث، ذبربة . 2014

 اللعب الكلمات كسائلالنشط على أساس 
لطالب اؼبتقاطعة يف تعليم اؼبفردات اللغة العربية 

 اإلسالمية اغبكومية باؼبدرسة اؼبتوسطة الثامن صفاؿ
- 2013غالور كولوف فوركغوا العاـ الدراسي 

2014. 
يهداؼ البحث يف ىذه البحث العلمي 

ذك معٌت بُت اغباصل فرقة  ليثبيت اليت كاف اػبالؼ 
ذبربة الفرقة ليس اإلستخداـ التجريبة تعلم اؼبفردات 

 اللعب الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم اؼبفردات كسائل
  باؼبدرسة اؼبتوسطةالثامنصف اؿلطالب اللغة العربية 
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اإلسالمية اغبكومية غالور كولوف فوركغوا العاـ 
 .2014- 2013الدراسي 

. كمدخل ىذا  البحث ىو حبث كميّ 
 الثامنصف اؿطالب اؿكؾبتمع البحث للباحثة يعٌت 

 اإلسالمية اغبكومية غالور كولوف باؼبدرسة اؼبتوسطة
 بكثرة 2014- 2013فوركغوا العاـ الدراسي 

ذبربة بالفرقة ليس  الطالب الىت اؼبركب فرقة 118
احتاج اسلوب صبع البيانات . اإلستخداـ التجريبة

غبصوؿ على البيانات الصحيحة كفبكن مسؤلتو 
اؼبالخظة كاؼبقابلة : ككاف اسالية فبا ياذل. عاؼبية

كأساليب ربليل البيانات . كالثائق كاإلختبارات
كأداة البحث استخداـ . SPSS for Windowاستخداـ

 .صدؽ اإلختبار كثبات اإلختبار

                                                           

  Eksperimentasi Strategi Active Learning Berbasisإظبي يونياتوف، 

Permainan Cross WordPuzzle dalam Pembelajaran Mufrodat Siswa 

Kelas VII MTs Negeri Galur Kulon Progo Tahun Ajaran 2013-2014 , 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 , t.d 
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دل يكن البحث الذم حبثت الباحثة متساكيا 
ككذلك . هبذا البحث ألّف موضوع ىذا البحث

صف موضع كؾبتمع البحث للباحثة يعٌت لطالب اؿ
اغبكمة  معارؼ  اإلسالمية باؼبدرسة اؼبتوسطةالسابع

 اؼبتوسطةعرايوف فهو الصف السابع  االؼبدرسة 
 .اؼبتوسطةكليس الصف الثامن اؼبدرسة 

 
  تعريف المصطلحات﴾ط﴿

كاف تطوير كسائل التعليم على أساس اللعب  .1
الكلمات اؼبتقاطعة ىو صناعة اإلنتاج بشكل الة 

اللعب الًتبوم كوسائل تعليمية مفردات اللغة العربية 
 باؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ سابعالصف اؿلطالب 

 اغبكمة عرايوف
استتخداـ الوسائل اللعب الكلمات اؼبتقاطعة اللغة  .2

 العربية، ألف الصندؽ الفارغ وبتج إذل –اإلندنيسييا 
كأّما نظاـ لعب . اجابة اللغة اإلندكنسيا كالغة العربية
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الكلمات اؼبتقاطعة يف ىذا البحث يتكّيف بأىداؼ 
 .التعليم اؼبرجّوة ك اؼبكتسبو

 
 تنظيم  كتابة تقرير البحث  ﴾ي﴿

 :نظمت الباحثة كتابة ىذا البحث كرتّبو على ما يلي
مقّدمة ربتول على خليفة البحث، :الباب األكؿ 

أسئلة البحث، أىداؼ البحث، فوائد 
البحث، االفًتاض كربديد تطويرم، 

حدكد البحث، مواصفة النتائج، البحوث 
الّسابقة، تعريف اؼبصطاغبة، تنظيم كتابة 

 .تقرير البحث
أكضح يف ىذا الفصل . اإلطار النظرم:الباب الثاىن 

أخد . عن اإلطار النظرم كىيكاؿ التفكَت
. النظريات من الكتاب كإنتَتنات

كتشتمل النظريات على الوسائل 
التعليمية، تعليم اللغة العربية، األلعاب 
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اللغوية، تعليم مفردات اللغة العربية، 
 .اللعب الكلمات اؼبتقاطعة

يقّدـ يف ىذا الفصل . منهجية البحث:الباب الثالث 
عن الطريقات اؼبستخدمو غبّل اؼبشكالت 

كيشتمل ىذه منهجية . يف البحث
البحث على مدخل البحث كنوعو، 

ؾبتمع البحث كعينتو، كاجراءات 
التطويرية، أسلوب التجربة، أسلوب صبع 

البيانات كأدكاتو، مصادر البيانات، 
 .كأسلوب ربليل البيانات

يقّدـ يف ىذا الفصل عن . نتيجة التطوير:الباب الرّابع 
بيانات التجربة، كربليل البيانات، 

 .كمراجعة اإلنتاجات
يقّدـ يف ىذا الفصل عن . اإلختتاـ:الباب اػبامس 

اإلنتاجات اؼبنقحة كاإلقًتاحة 
 .اإلنتفاعات، كالتطويرية اإلستمرارم
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 الباب الثاني
 اإلطار النظرى

   البحث التطوير﴾أ﴿
كتسمى طريقة البحث التطوير يف اللغة العربية 

كىي طريقة . (Research and Development)اإلقبليزية 
البحث اؼبستخدمة إلنتاج منتج معُت، كاإلختبار فعالية 

 الذم إنتاج منتج التعليم اؼبعُت يستخدمو البحث. اؼبنتج
ذلك اؼبنتج من اإلختبار فعليو يتصف بتحليل اإلحتياج ك

 .أجل أف يعمل يف اجملتمع الواسع
 Unfortunately R&D still كأشاكر بورغ كغاؿ إذل

plays  a minor role in education يف الواقع، إفR&D  ال 
كالبياف من اػببَت أكضح . يزاؿ لعب قليال يف البيئة التعليمية

 تزاؿ منخفضا جدا استخدامها يف البيئة R&Dأف طريقة 
كىناؾ اؼبنتجات اؼبعينة يف ؾباؿ التعليم اليت . التعليمية

ربتاج إذل أف تطور من خالؿ طريقة البحث كالتطوير أك 
Research and Development . 

                                                           

 ,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuatitatif، سوكيونو 

Kualitatif dan R&D ،(2015الفابيتا، : باندكنج )407-408 
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التطوير اؼبقصود ىو تطوير الوسائل إذل الشكل 
.  كىو عملية ترصبة التصميم إذل قرص مضغوط،اؼبادم

حبث التطوير ىو دراسة تدرجية اؼبراحل يف ىذا حبث 
 ، كإنتاجها،التطويرم ىي مرحلة تصميم الوسائل التعليمية

ؿ التطوير ىذه يف ح تفاصيل مراشكتناؽ. كتقوًن اؼبنتج
كيبكن أف تكوف الوسائل .  خطوات البحث،الفصل الرابع

 .التعليمية اؼبنتجة مفيدة للمعلم كالطالب
استحدمت الباحثة ىذا البحث مدخل البحث 

 الذم يستعمل (Research and development)التطويرم 
 .طريقة البحث لينتج التطور اؼبعُت كيبتحن مؤثرة التطوير

 
   تعليم اللغة العربية﴾ب﴿

 مفهـو تعليم اللغة العربية .1
اللغة العربية تسمى لغة الضاد، كلغة االعجاز 

كىي الكليمات اليت . كلّلغة الفصحى كالّلغة اػبالدة
كنسيبت ىذه الّلغة اذل العرب . كاف يعرب هبا العرب
                                                           

 408 نفس اؼبراجغ، 
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ألهنا لغتهم الىت عليها أظباعهم، كدارت عليها رحى 
 كالّلغة العربية ىي .بياهنم يف التعبَت عن أغراضهم

كغَتىا من اللغة، ؾبموعة من الرموز اؼبتمثلة يف 
اغبرؼ اؽبجائية العربية اليت يستدىن نطق كاحد منها 

أكثر أصواتا معينو، تعطى الدالالت يدركها من يفهم 
 .ذه الّلغة، فالّلغة العربية من الرموز اػباصة هباق

اللغة اللعربية اربع مهارات ىي اإلستماع 
كالوسيلة اليت تنقل مهارة . كالكالـ كالقراة كالكتابة

الكالـ ىي الصوت، عرب االتصاؿ اؼبباشر بُت 
اما مهارة القرءة كالكتابة فوسيلة . اؼبتكلم كاؼبستمع

إف مهارة ادارة غرفة الفصل . نبا اغبرؼ اؼبكتوب
كبدكف . كاحدة، من أىم مهارات تنفيد التدريس

كالغة . اكتساب اؼبهارة ال يكوف لتدريس ناجحا
العربية مكانة خاصة بُت لغات العادل كما أف أنبية 

                                                           

دار : لباف- بَتت) اؼبدخل إذل اللّغة العربية، ؿبمد بكر الدين صاحل، 
. 15، (1918الشارؽ العريب، 

اؼبكتب العريب للمعارفا، : مصر) تدريس اللّغة العربية، على إظباعيل ؿبمد، 
1997) ،15 .
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أنبية ىذه . ىذه اللغة تزيد يوما يف عصرنا اغباضر
 :اللغة العربية إذل األسباب األتية

 أهنا لغة القراف الكرًن (1
 أهنا لغة الصالة (2
 أهنا لغة اغبديث الشريف (3
 . أف عدد متكلمى العربية يف العادل (4

تعليم الّلغة العربية ىي القدرة على استخداـ، 
ىذا كلو استحداما إهبابيا يف مواقف اغبياة اليت 
يتعرض الدراس ؽبا يف لقائي دبحدثى العربية يف 

كلعلى أقضى ما يطمع إليو غَت . اتصالو بثقافتهم
الناطقُت بالغة العربية أف يصلوا إذل مستول الناطقُت 

هبا من حيث اإلستحداـ الوعى كالتلقائى لعناصر 
اللغة فهما كافهماما، كىذا مايوضح لنا الفرؽ بُت 
مستوين من مستويات تعليم العربية كلغة أجنبية، 
يعرب كل منهما عن درحة من درجات الكفاءة يف 

                                                           

اؼبكة : دار العلـو الرياض) أساليب تدريس اللّغة العربيةؿبمد على اػبلى،   
 .1، ( ـ1972العربية السودية، 

28  
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ايتهدامها، أكؽبا يسمى بالكفاءة اللغوية، كثانيهما 
 .يسمى بكفاءة االتصاؿ

 اىداؼ تعليم اللغة العربية. 2
 :كأما األىداؼ اللغة تعليم العربية منها

أف يكتسب الطالب القدرة على استعامل اللغة  . أ
 العربية الفصحى

أف يكتسب الطالب القدرة على القراءة االسيابية  . ب
 الصامتة، كذلك يف حدكد مبّومة الفكرل الّلغول

أف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة  . ج
 خبط كاضح مقركء

أف يًّتب على تدّكؽ النصوص األدبية كاحملاكلة  . د
 إدراؾ مافيها من مواطن اعبماؿ كالقيم اإلنسانية

أننمو ميلة إذل اؼبطالعة كيف ؾبالسة الكتب  . ق
 .العربية

                                                           

: مكة)تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ؿبمد كامل الناقة،   
 19، (1985حقوؽ الطبع اعبامعة أـ القرل، 
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   تعليم مفردات اللغة العربية﴾ج﴿
 ؼبفهـو اؼبفردات ك تععليمها. 1

اإلقبليزية  يف كانت كلمة اؼبفردات
(Vocabolary)  دبعٌت صبع الكلمات اليت تكوف جزءا

تعرؼ اؼبفردات بأهّنا صبع الكلمات . من اللغة اؼبعينة
. اليت يستخدمها اإلنساف يف تركيب اعبمل اعبديدة

. سعة مفردات األفراد يشابو دكاءه كطبقة تربيتو
استخدـ اؼبفردات إما يف اللغة الشفوية كيف اللغة 

 ككانت .الكتابية، كتكوف الة لتطوير اؼبهارات اللغوية
اؼبفردات أساسا يف تعليم اللغة، ألف حقيقة اللغة 

 .ؾبموعة اؼبفردات
استبط منها بأّف اؼبفردات ىي ؾبموعة 

الكلمات الذم بشكل لغة األفراد، كاسخدمت 
                                                                                                                     

مطبعة : أجوع فانداع) مدخل إذل طرؽ تعليم اللغة األجنبية، أزىر أرسد، 
 8، (1998األحكاـ، 
 Bahasa Arab InovatifStrategi Pembelajaran ، 61،سيف اؼبصطفى 

 Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran زين الدين،ضيةر 

Bahasa Arab،( 2005كركؼ،  غكا رحلةاستكؼ: يوكياكرتا) ،89 
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استخداـ اؼبفردات . لًتكيب اعبمل كالتواصل باآلخرف
الصحيحة كالوافية عند التواصل يدّؿ على الذكاء 

 قد ىبتلف خرباء تعليم اللغات .كتربية مستخدمها
كمع ذلك . الثانية يف معٌت اللغة، كيف أىداؼ تعليمها

فإهنم يتفقوف على أف تعلم اؼبفردات مطلب أساسى 
من طالب تعلم اللغة الثانية كشرط من شركط 

 .إجابتها
 أقساـ اؼبفردات. 2

ىناؾ عدة تقسيمات للمفردات تعرض فيما 
 :يلي أكثرىا شيوعا

 تقسيمها حسب اؼبهارات اللغوية (1
 :مفردات للفهم، كىذا نوعاف (أ

االستماع كيقصود بذلك ؾبموعة  -
الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ 

 كفهمها عندما يتلقاىا من أحد اؼبتحدثُت

                                                           

 Bahasa Arab InovatifStrategi Pembelajaran ،62سيف اؼبصطفى،

 194 طعيمة، تعليم العربية، 
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القراءة كيقصد بذلك ؾبموع الكلمات  -
اليت يستطيع الفرد التعرؼ عليها ك 

 كفهمها عندما يتصل هبا صفحة مطبوعة
 :مفردات للكالـ، كىذه ينقسم إذل نوعُت (ب

عادية، كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت  -
 يستخدمها الفرد يف حياتو اليومية

موقفية، كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت  -
ىبتفظ هبا الفرد كال يستخدمها إال يف 
 موقف معُت أك عندما تكن لو مناسبة

 : مفردات للكتابة، كىذه ينقسم إذل نوعُت (ج
عادبة، كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت  -

يستخدمها الفرد يف مواقف االتصاؿ 
الكتايب الشخصى مثل أخد مذكرات، 

 اخل...كتابة يوميات
موقفية، كيقصد هبا ؾبمع الكلمات اليت  -

يستخدمها الفرد يف مواقف االتصاؿ 
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الكتايب الررظبي مثل تقدًن طلب للعمل 
 اخل...أك استقالة أك كتابة تقرير

 :مفردات كامنة، كىذه ينقسم إذل نوعُت (د
سياقية، كيقصد هبا ؾبموع الكلمات  -

الىت يبكن تفسرىا من السياؽ الذم 
 كردت فيو

زبليليو، كيقصد هبا ؾبموع الكلمات  -
الىت يبكن تفسرىا استنادا إذل 

خصائصها الصرفية كأف نرم ما زيد 
عليها من حرؼ أك ما نقص، أك  يف 

 .ضوء اإلؼباـ بلغات أخرل
  تقسيمها حسب اؼبعٌت3

كلمات احملتول، كيقصد هبا ؾبموع  ( أ
اؼبفردات األساسية تشكل صلب الرسالة 

 اخل...مثل األظباء ك األفعاؿ
كلمات كظيفية، كيقصود هبا ؾبموع  ( ب

اؼبفردات اليت تربط اؼبفردات كاعبمل كليت 
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يستعاف هبا على إسباـ الرسالة مثل حركؼ 
 اعبر كالعطف كأدكات االستفهاـ كغَتىا

كلمات عنقودية، كيقصد هبا ؾبموع   (ج
اؼبفردات اليت ال تنقل معٌت معينا كىي 
مستقلة بذاهتا كإمبا زبتاج إذل كلمات 

أخرل مساعدة تنقل من خالؽبا إذل اؼبتقبل 
تكوف دبعٌت  (رغب)معٌت خاصا مثل 

رغب : كتكوف دبعٌت انصرؼ. أحب ىف
 .عن

  تقسيمها حسب التخصص4
كلمات خادمة، كيقصد هبا ؾبموع   (أ

الكلمات العامة اليت يستخدمها الفرد يف 
مواقف اغبياة العادية أك استخدامتو الرظبية 

 غَت التخصصية
كلمات زبصصية، كيقصد هبا ؾبموع  (ب

الكلمات اليت تنقل معاىن خاصة أك 
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كتسمى أيضا . يستخدـ بكثرة يف ؾباؿ معُت
 بالكلمات احمليلة كالكلمات االستخداـ

  تقسيمها حسب االستخداـ5
كليمات نشيطة، كيقصد هبا ؾبموع   (أ

اؼبفردات اليت يكثر الفرد من استعماؽبا ىف 
الكالـ أك ىف الكتابة أك حىت يسمعها أك 

 يقرؤىا بكثرة
الكلمات خاملة، كيقصد هبا ؾبموع  (ب

الكلمات اليت وبتفظ الفرد هبا ىف رصيدة 
كىذا النوع من . اللغوم كإف دل يستعملها

اؼبفردات يفهم الفرد داللتو كاستخداماتو 
عندما يظهر لو على الصفحة اؼبطبوعة أك 

 .يصل إذل ظبعو
كقد عرّب ىينرم غونطور تاريغاف يف كتاب 

 :من كتبو عن أقساـ اؼبفردات فبا يلى
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مصطلحات النسبية، كما األب كاألـّ كاإلبن   (أ
كاألخ كاألخت كاعبد كاعبدة كالعم كالعّمة 

 .كزكجة اإلبن كغَتىا
الرأس كالشعر : أظباء أعضاع اعبسم، اؼبثاؿ (ب

كاألنف كالعُت كاليد ك الرجل كاػبد كالسن 
 .كما أشبو ذلك

أنا، أنت، أنِت، : الضمَت كاإلشارة، اؼبثاؿ (ج
 .ىو، ىي،ىنا، ىناؾ، ىذأ، ىذه، كغَتىا

كاحد، اثناف، ثالثة، أربعة، : األعداد، اؼبثاؿ  (د
 .اخل

أكل، جلس، ناـ، قاـ، : األفعاؿ، اؼبثاؿ  (ق
 .جرل، أخد كما أشيو ذلك

فرح، حزف، جوع، مريض، : األحواؿ، اؼبثاؿ   (ك
 .غٍّت، كما أشيو ذلك

األرض، السماء، : األظباء العاؼبية، اؼبثاؿ   (ز
 .القمر، الشمس، النبات، كاغبيونات

                                                           

 .Pengajaran Kosakata،3كر تارغاف،طفكنرم غمق 
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   الوسائل التعليمية﴾د﴿
 تعريف الوسائل التعليمية .1

الوسيلة التعلمية تأيت من اللغة الالتينية كىي 
صيغة اعبمع من كلمة اؼبيديوف اليت ىي حرفيا أك 

أما يف اللغة . لغة دبعٌت الوسط، الوسيط أكاؼبقدـ
العربية فإف الوسيط أك الرسوؿ من اؼبرسل إذل اؼبتلقي 

 (dan Bring Gagne) كنقل جوكٌت كبريع .للرسالة
بأّف الوسائل التعليمية ىي كسيلة ماّدية إللقاء مواّد 
الدراسي، كالكتب كاؼبسّجلة الّشريطّية ك الّشريط 

كالفيديو التصوير كالفيديو الّشريطّية كالفلم كالسليد 
كالربكاز الّصورة كالّصورة الشمسّية كالَصورة كاػبطوط 

بعبارة أخرل، ىي . البيانّية، كالّتليفزيوف كالكومبيوتر
عنصر موارد مستخدمة للتعلم اليت زبتوم على مواد 

                                                           

 Pengajaran Bahasa Arab, Media danأضبد ؿبتاد أنصار،  

Metodenya( تَتاس: يوكياكرتا)، 21 
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تعليمية يف بيئة الطالب اليت يبكن أف زبفز الطالب 
 .على التعلم

 
 أهمية الوسائل التعليمية .2

إّف كجود الوسائل التعليمية ضركرية يف 
ألّف إهباـ اؼباّدة اؼببالغة يبكن تناقصو . عملّية التعليم

كيقّصر مفّصل اؼباّدة اؼببالغة . بوسائل التعليمية
رمز الوسائل التعليمية . لطالب بوسائل التعليمية

. الكلمات أكاعبمل الذم دل يقدر اؼبدّرس يف إلقاءه
كلكن من الواجب أف تذاكر إف دل هبرم مطابقا 
. بأىداؼ التعليم فلن يظهر دكر الوسائل التعليمية

لذا يكوف أىداؼ التعليم أساسا الستخداـ الوسائل 
 .التعليمية

                                                           

رجا كرفندكا فرسد، : جاكرتا)، Media Pembelajaranأزىر أرسد، 
2002) ،4 

: جاكرتا )Strategi Belajar Mengajarسيف البحر صبارة كأسواف زين، 
 12، (2010رينيكا جيفتا، 
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كمن أنبّية الوسائل التعليمية يف ؾباالت 
 :التعليم كالتعلم 

من الشركط اليت تسائد على التعلم كجود  ( 1
اغباجة للتعلم، كأف يشعر الطفل بأنبية 

كقد يستلـز ذلك . إشباع ىذه اغباجة
. استشارة اىتمامو باؼبوضوعات اليت بتعلمها

كيبكن للوسائل التعليمية تؤدم إذل استشارة 
 .اىتماـ التلميذ كإشباع حاجة للتعلم

كأفضل التعلم ما يتم عندما يصل التلميذ إذل  ( 2
كالوسائل التعليمية . مرحلة االستعداد للتعلم

تسائد على زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكثر 
 .استعداد للتعلم كإقباال عليو

أف الوسائل التعليمية، اذا وبسن اؼبدرس  ( 3
استخدامها كربديد اؽبدؼ منها كتوضيحة 
يف ذىن الطالب، تؤدل إذل زيادة مشاركة 
التلميذ اإلجابية يف اكتساب اػبربة كتنمية 

40  
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قدرتو على التأمل ك دقة اؼبالحظة كاتباع 
 .التفكَت العلمي اؼبوصوؿ إذل حل اؼبشكلة

يبكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع  ( 4
أساليب التعزيز الىت تؤدم إذل تثبيت 

 .االستجابات الصحيحة كتأكيد التعليم
تؤدم الوسائل التعليمية إذل ترتيب كاستمرار  ( 5

 .األفكار الىت يكوهنا التلميذ
 

  فوائد الوسائل التعليمية .3
كيبكن تلخيص فوائد الوسائل التعليمية 

 :بشكل عاـ على النحو التارل
 توضيح الرسالة حىت ال تكوف لفظية جدا ( 1
التغلب على القيود اؼبفركضة على الفضاء،  ( 2

 كالوقت، كالطاقة اغبسية
زيادة العاظفة التعلمية، كتفاعل اؼبباشر أكثر  ( 3

 بُت الطالب موارد التعلم
                                                           

 44 كسائل االتصاؿ،الطوحي،  
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يبكن للطالب أف يدرسوا مستقلُت كفقا  ( 4
 للموىبة، كالقدرة البصرية ككونكتيتيس

إعطاء نفس التحفيز، كمساكاة اػبربة كتوليد  ( 5
 .نفس التصور

 
   األلعاب اللغوية﴾ه﴿

 مفهوم األلعاب اللغوية .1
تعريف اللعبة اللغوية يستخدـ اصطالح 

كاأللعاب يف تعليم اللغة، لكي يعطي ؾباال كاسعا يف 
األنشطة الفصيلة، لتزكيد اؼبعلم كالدارس بوسيلة فبتعو 

كمشوقة للتدريب على عناصر اللغة، كتوفَت اغبوافر 
كىي أيضا توّظف . لتنمية اؼبهارات اللغوية اؼبختلفة

إلضفاء أبعاد  (التخمُت)بعض العمليات العقلية مثل 
اتصالية على تلك األنشطة، كنتيح للطالب نوعا من 

كىذه األلواف من األلعاب . االختيار للغة يستخدمها
 .زبضع إلشراؼ اؼبعلم أك ؼبراقبة يف األقل



 
 

40 
 

عٌت تلك  (العاب)كقد أطلقت كلمة 
األلعاب اليت ؽبا بداية ؿبّددة كنقطة هناية، كربكمها 

القواعد كالنظاـ، كأطلقت كذلك على كافة أنواع 
األنشطة الشبيهة باأللعاب، ك اليت ليس ؽبا شكلها 

 .كسوؼ يتناكؿ الكتاب بعضا منها أيضا. اؼبألوؼ
كال يوجد ىناؾ حد فاصل كاضح يف تعليم 

اللغة بُت ما تسّمى ألعابا كغَت ذلك من ألواف 
: كيبكننا أف تنساؽ مع القوؿ فنقوؿ. النشاطة اللغوم

 إذل بذؿ جهد  – يف تعليم اللغة –إنو ال حاجة بنا 
كبَت لتحويل النشاط التعليمي الّصّفي إذل ألعاب 

كلكننا يستطع مع قليل . ـبتلفة، أك ما يشبو األلعاب
من اػبياؿ، كقدر متواضع من اإلبداع ربويل معضم 
لنشاط الصفي كالتدريبات اللغوية إذل ألعاب أك ما 

 .يشبو األلعاب
كمن أفضل ما قيل يف ربديد اللعبة اللغوية ما 

إهنا نشاط يتم بُت : أم تعريفها " " جيبث . قالو ج
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 للوصوؿ إذل – متعأكنُت أك متنافسُت –الدارسُت 
 .غايتهم يف إطار القواعد اؼبوضوفة

 
 أهداف األلعاب اللغوية .2

ينبغى أف تصمم األلعاب اللغوية حبيث 
 :ربقيق مهارة أك أكثر من اؼبهارات التالية

 تنمية العضالت الدقيقة (1
 تنمية مهارات التسلسل ك الًتتيب (2
 تنمية مهارة التتبع كربديد االذباىات (3
 تنمية الذاكرة البصرية (4
 تنمية التمييز اللمسى (5
 . التنبؤ بالنتائج (6

 
 

 
                                                           

دار اؼبرنخ للنشر، : الرياض) األلعاب اللغوية  ناصف مصطفى عبد العزيز، 
1983) ،12 

 13. نفس اؼبرجع، 
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 فوائد األلعاب اللغوية .3
ك قد أكضح مصطفى عبد العزيز فوائد 

 :األلعاب يف تدريس اللغة فبا يلى 
تساعد األلعاب اللغوية كثَتا من الدارسُت على  ( 1

اؼبواصلة تلك اعبهود كمساعدهتا، ك التخفيف 
 من رتابة الدركس كجفافها

تساعد األلباب اؼبعلم على إنشاء النصوص  ( 2
اليت تكوف اللغة فيها نافعة كذات معٌت تولد 
 لدل الدارسُت الرغبة يف اؼبشاركة ك اإلسهاـ

أصبحت األلعاب كسيلة إلثراء تدريب الدالرل  ( 3
اؽبادؼ اللغة كمددا للمواد اللغوية اليت يدرب 

 .عليها الدارسوف
 الكلمات المتقاطعة  ﴾و﴿

 مفهوم الكلمات المتقاطعة .1
الكلمات اؼبتقاطعة ىى كحداة من اللعب 

 .اؼبشهور، كيبكن استخدمها يف تعليم األجنبية

                                                           

 9، األلعاب ناصف مصطفى، 
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الكلمات اؼبتقاطعة مفيد باإلضافة لضّيع متشّبع، 
يبكن استخدمها يف ىذ اللعب . ليشحذ قدرة الذماغ

اسًتاتيجي التعلم جّيد كسّركر دكف أف تفقد اعبوىور 
يبكن أف تشتمل مشاركاة الطالب . تعلم اؼبستمر

 .بنشاط منذ البداية
كالعدكات الىت اؼبستخدمة يف ىذه اللعبة فبا 

 :يلى
 قائمة األسئلة (1
 القرطاس كالقلم (2
 كتصميم الصورة باأللواف الكاملة (3

 
 المتقاطعةأهداف الكلمات  .2

 : كمن أىم أىدافها
                                                                                                                     

 Aneka Permainan Untuk، األمُت فحر ظباصا كرحاؿؿبمد  

Pembelajaran Bahasa Inggris dan Arab ،( 2018ليسا عارايب، :مالنج) ،
168 

 Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan ،اخركف كيٌتـ زساق  

Tinggi ،(CTSD :Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga ،2002) ،24 
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تنمية الزاد اللغوم للفرد، كسبمية مهاراتو يف  ( 1
بناء الكلمات كالرياضيات كاإلنشاء كتنشيط 

 .الذاكرة يف القراف الكرًن كالشعر
حيث تتنافش فيها العقوؿ  (لغة الضاد)ترسيخ  ( 2

 .الستكشاؼ كنوز اؼبفردات
تعد من الطرؽ اؼبثلى لتعلم اللغات كالتمكن  ( 3

 .منها بكل سهولة كيسر
دعم قدرة الطالب على الكالـ كالتواصيل    (4

 بنشاط
 تدريب تركيز الطالب ( 5
 أذكر مرة أخرل من اؼبّواد الذم مت تسليمها ( 6
 طرد السور باؼبلل يف الفصل ( 7
ازدياد العلـو كمعرفة عن تعليم اؼبفردات اللغة  ( 8

 العربية
بُت  (اإلجتماعية)ازدياد ركح التعاكنيو  ( 9

. اعبماعة، ألف يبكن استخدامها باعبماعي
                                                           

 .html 2019 مأخوذ يف التاريخ السابع من يناير   30  .

.http://www.alshref.com/vb/t 192298   

http://www.alshref.com/vb/t
http://www.alshref.com/vb/t
http://www.alshref.com/vb/t
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التعلم التعاكين أك اعبماعي ىو التعلم الذم 
يستخدـ كيفضل التعاكف لتحقيق أىداؼ 

كالتعلم التعاكين ىو شكل من أشكاؿ . التعلم
التعلم من قبل الطالب للتعلم كالعمل معا يف 
ؾبموعات صغَتة بشكل تعاكين، كاشتمل فيو 
بعض األفراد دبجموع األعضاء عشوائيا كغَت 

 . اؼبتجانسة
 

 تنظيم اللعب الكلمات المتقاطعة .3
استحداـ الوسائل اللعب الكلمات اؼبتقاطعة اللغة  (أ

العربّية، ألف الصندكؽ كالفارغ وبتج - اإلندكنيسيا
اذل اجابة اللغة اإلندكنيسيا اللغة العربية 

:  تنقسيم اإلرشادم على قسمُت، فبا يلى(ب
شقة  - 

: اؼبثاؿ

                                                           

رؾبا رشداكريا، : باندكنج ) Strategi Pembelajaran  عبد اجمليد، 
2014) ،174 
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ف ح ف 
 ىبوط -

 : اؼبثاؿ
 ف
 ح
 ف

مكتوبة "  التشديد"  اغبركؼ اغبجائية اليت ىي (ج
.  باغبركؼ كاحدة فقط

شقة  - 
:  اؼبثاؿ

ـّ أ 
 ىبوط -

 : اؼبثاؿ
 ب
 كّ 
 ا

 ب
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الكلمات مثّ دمج " ثانيا"اذا كاف ىناؾ  (د
شقة  - 

:  اؼبثاؿ
 س ك ؿ ج ؿ ا  ة ؼ ر غ

يبحث عن الكلمات باػبطوط الرأسيو كاألفقية  (ق
:  اؼبثاؿ

 

    ك  ا      ف
  ف  ف     ح 
  س  ا      ـ  

 

مثّ كتابة اؼبفردات الىت مثّ اغبصوؿ عليها ككتابتها يف 
.  العمود كمعناهبا

: اؼبثاؿ
معٌت مفردات رقم 
 Sayaأنا  1

 Siswaطالب  2

 Kelasفصل  3

 Mejaمكتب  4



 
 

48 
 

 Jamساعة  5

 التفكير هيكال  ﴾ز﴿
كانت اللغة العربية ىي كاحدة من اؼبوضوعات 

كخاصة . اليت قدرة اؼبعلمُت على إدارة الفصوؿ الدراسية
قدرة اؼبعلمُت استخداـ كسائل اليت يبكن أف زبلق اغبالة 
مروبة كفبتعة حىت جذب االىتماـ الطالب ليطبع الدرس 

 .إما بشكل مستقل أك فرقة
تعليم اللغة العربية الذم يستخدـ كسائل أكثر 

الوسائل . إثارة لالىتماـ ك يبكن أف يسهل عملية التعلم
اليت يبكن استخدامها كمجهود لزيادة دافع التعليم 

 .الطالب
يبكن أف توفر كسائل التطبقية يف التعليم 

كالتدريس فرصة عظيمة ؼبدرسي اللغة العربية للحصوؿ 
تعلم مقارنة بعمليات التعلم اليت تتجاىل أك ال تستخدـ 

كسائط اللعب أك تستخدـ الطرؽ التقليدية الفظية 
 .فقط

                                                           

 Metode Permainan-Permainan Edukatif فتح اجمليب كنيل راضباؤايت،  

dalam Bahasa Arab( 2011ديفى فريس، : يوكياكرتا) ،23-24 
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بشكل عاـ يبكن أف يسائد استخداـ الوسائط 
الطالب بطرؽ ـبتلفة دبا يف ذالك تذكر أقداـ منو، 

جعل التعلم أكثر كاقعية .يكّمل التهّيج الىت مؤثر لتعلم
. هبليب الطالب إذل الفصل الدرسي خاصة أثناء احملاكاة

 .كيبكن أف يزيد هبلب الّرغبة الطالب يف عملية التعلم
كأف استخداـ الوسائل التعليمية الالئقة من أحد 

الكلمات اؼبتقاطعة ككاف . الطرؽ لتسهيل تعليم اؼبفردات
ىو الوسائل التعليمية لًتقية اتقاف مفردات اللغة العربية 

كاف الكلمات اؼبتقاطعة ىو . بطريقة النشاط كاؼبروبة
الوسائل التعليمية بشكلو االبتداعي، تكيفو من اللعب 
الكلمات اؼبتقاطعة، تطّور كتصميم الكلمات اؼبتقاطعة 

بتعليم اللغة العربية، كاػباص يف تعلم اؼبفردات، 
لعب الكلمات اؼبتقاطعة . كاستخدامو باؼبنهاج اؼبعُت

 .لبابالسادس أـ ثامن ط
يّتحد الكلمات اؼبتقاطعة طريقة تعليم اؼبعّلم يف 

تناقل الدركس، ك تكثَت اؼبفردات، كشحذ اتقاف اؼبفردات 
اؼبتوّفرة، كىذا من مزية الوسائل التعليمية الكلمات 

 . اؼبتقاطعة
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أصبح الكلمات اؼبتقاطعة أف يستخدـ 
 Teams Games)باستَتاتيجية التعليم اعبماعة التناكعية 

Turnament) . ليس اللعب فيو إال لزيادة الذكاء بل
يرجو لطالب . لظهور الدكافع الفعلية بُت الطالب

 معارؼ  اإلسالمية باؼبدرسة اؼبتوسطةالسابعصف اؿ
 أف يكونوا متحركُت كأف لعاـ الدراسياغبكمة عرايوف ا

يتطوركا مفردات اللغة العربية بواسطة  الكلمات 
 .اؼبتقاطعة
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
  مدخل البحث﴾أ﴿

اؼبنهج العلمّي أسلوب لتفكَت كالعمل يعتمده 
الباحث لتنظيم أفكاره كربليلها كعرضها كبالتارل الوصوؿ 

. إذل نتائج كحقائق معقولة الظاىرة موضوع الدراسة
كيستخدـ الباحث يف ىذه الدراسة منهج البحث 

كقد قاؿ بورغ كغاّؿ أّف منهج البحث (. R&D)التطويرم 
التطويرّم يستعمل لغرض تطوير أك تصديق النتائج 

كيعرؼ أّف منهج البحث التطويرّم تطبيق . التعليمّية
ميدايّن غبطوات البحث العلمّي العاّمة ىف البيئة الواقعّية، 
سواء كاف لتطوير النتائج اعبديد أك النتائج القدًن الذل 

 .يكوف عليو مسؤكؿ

                                                           

، Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D، سوكيونو 

 297، (2013الفا بيتا، : بندكج)
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كاف البحث التطويرم ؿباكلة لتطوير كغبصوؿ 
على اإلنتاجات كما اؼباّدة، الوسائل التعليمية، االلة، 

كأهنا يستخدـ غبل مشكالت . كاسًتاتيجية التعليمية
. التعليمية يف اللفصل أك اؼبخرب، كليس لتجربة النظرية

كإمبا البحث كالتطويرم طريقة البحث الالئقة كالصحيحة 
كاؼبراد من البحث كالتطوير أهنا . يف ربسُت عملية التعليم

ؾبموعة اإلجراءت غبصوؿ على اإلنتاجات القادمة أـ 
 .ربسُت اإلنتاجات القديبة ليكوف مسؤلية فيها

 
  نوع تطويري﴾ب﴿

تسَت الباحثة يف عملية التطوير كسيلة تعليم اللغة 
 اللعب الكلمات اؼبتقاطعة كسائلالعربية باستخداـ 

  اإلسالمية باؼبدرسة اؼبتوسطةالسابعصف اؿلطالب 
اغبكمة عرايوف على اػبطوات بنوع من أنواع معارؼ 

 .بورغ كغاؿّ مراحل التطوير كما قاؿ 
 

 
                                                           

غراىا : يوكياكرتا)،Model Penelitian Pengembangan ق،مغم تمإماد 
 ( 2014، علم
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  مراحل التطوير﴾ج﴿
 مراحل يف  تصميم تطوير اإلنتاجات عشرةىناؾ 

 :عند بورغ كغاّؿ، كما يلي
دراسة كصبع االستعالمات، دبا فيو دراسة مطبوعات  .1

 كمراقبة الفصل
التحطيط، يشتمل على تعُت األىداؼ، تعقيد  .2

 الدركس، كالتجربة يف اؼبقياس احملددة
تطوير اؼبنتاج األكؿ، يشتمل فيو استعداد مواد  .3

 الدارسي، الكتاب، ك ذبهيزات النتيجة
 التجريبة األكذل بطالبُت، باؼبقابلة كاؼبراقبة كاالستفتاء .4
 مصادقة اؼبنتاج األكؿ إذل األحسن مستندا بالتحليل .5
 يف اؼبقياس األكسع (الثانية)ذبربة اؼبنتاج اؼبتدارؾ  .6
 مصادقة اؼبنتاج الثانية .7
باؼبقياس األكسع من  (الثالثة)ذبربة اؼبنتاج اؼبتدارؾ  .8

 التجربة الثانية
مصادقة اؼبنتاج االخرة مناسبا بتحليل البيانات يف  .9

 التجربة االخرة
 .اإلنتشار كاخبار اإلنتاج .1

                                                           

 ،Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur كينا ساقبايا،  

 133-134، (2013كركؼ، غيا منا فراناندل ميدجافمؾ: جاكرتا)
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 :كلتسهيل الفهم، ستبُت بالقائمة االتية

 اؼبرحلة األكذل     

أم   الر  اؼبرحلة الثانية اؼبرحلة الثالثة اؼبرحلة الرابعة 

دراسة  -
 سابقة   

 ذبربة ؿبدد - كير      طت -
 كاسع  -

صدؽ  -
 ذبريب 

االنتشار  -

مسح  -
 اؼبيداف

 اؼبطبوعة -

موضوعة  -
 ؿبدد

توجيو يف  -
 التعليمعملية 

موضوعة  -
 أكسع

توجيو يف  -
عملية ك 

 تتحة التعليم
 

صدؽ  -
داخلي 
 مكخارج



 
 

55 
 

  أسلوب التجربة﴾د﴿
قبل  (بالتجربة)كاحتاج تقوًن الوسائل التعليمية 

 سابعالصف اؿتطويره يف تعليم اللغة العربية لطالب 
 اغبكمة عرايوفباؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ 

 تصميم التجربو .1
. يستخدـ التجربو ؼبعرفة لياقة اؼبنتاج اؼبتطور

 :كاجراءتو فبا ياذل 
 التجربو للعادل ( أ

استخدـ ىذه التجربو بأىل اللغة كأىل اؼباّدة 
ك صارت نتائجو أساسا . كأىل الوسائل التعليمية

 إلصالح اؼبنتاج
  التجربو اؼببدئية ( ب

كاف األىداؼ ىذه التجربو لتحصيل 
 .الدليل االمربقي عن ليقة اؼبنتاج اؼبتطور

مع  (One to one)كأما مبطها بالتجربة األفردية 
ككاف اختيارىا عشوائيا، باىتماـ على . طالبتُت

 .تفريق كفاءة األفراد
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 التجربو اؼبيدنية الرئيسية ( ج
كاف األىداؼ ىذه التجربو ؼبعرفة لياقة عمليتها  

كإمبا مبطها بالتجربة الفرقة . أك اثر اؼبنتاج اؼبتطور
 مع شباين (Small Group Investigation)القليلة 
 طالبات

 التجربو اؼبيدنية اإلجرائية ( د
إف التجربو اؼبيدنية اإلجرائية ىي تقوًن اؼبيدين  

(Field Evaluation)  ؼبعرفة فعالية اؼبنتاج اؼبتطور
 كذبربة بعدية (pre-test)كبتوريط ذبربة قبلية 

(Post-test) بتحليل (Test-t).  كامبا يتوّرط ىذه
 .التجربو صبيع أعضاء من الفصلُت

 ؾبتمع البحث كالتجربو .2
الصف  كأما اجملتمع يف ىذا البحث لطالب

 اغبكمة عرايوف باؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ سابعاؿ
 سابعاؿ الصفالطالب  ؾبتمع ىذا البحث ىو

اغبكمة عرايوف العاـ باؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ 
كأما عينو ىذا البحث الطالب . ـ 2018الدراسى 
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اغبكمة باؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ ( A السابع)فصلي 
كاستخدامت الباحثة أسلوب أخد عينو . عرايوف

 Sampleالبحث معاينو إجتماعية عشوائية أم

Random Sampling. 

 

 نوع البيانات .3
إف أنواع البيانات اؼبستخدمة يف ىذا البحث 

ىي كصفية كمية، يعٍت البيانات الكمية كالبيانات 
كانت البيانات الكمية لتعيُت لياقة اؼبنتاج . الكيفية

اللعب الكلمات اؼبتقاطعة بنتائج بشكل الوسائل 
أىل اللغة كأىل اؼباّدة كأىل )االستبياف من األىلُت 

كأما ربصيل البيانات الكيفية من . (الوسائل التعليمية
ملحوظات اؼبقابلة كاؼبالحظة كاالقًتاحات من 
األىلُت كاؼبعّلم كؾبتمع البحث مادامت عملية 

 .تطويرىا
 

                                                           

 Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatanسوكيونو،  

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D،( 2015الفا بيتا، : ندكنجاب) ،120 
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  صبع البياناتأسلوب .4
قد إستخدـ الباحثة أكثر من طريقة أك أداة 
عبمع اؼبعلومات حوؿ مشكلة الدراسة أك لإلقبابة 

كهبب على . عن أسئلتها أك لفحص فرضياهتا
الباحث أف يقّرر مسبقا الطريقة اؼبناسبة لبحثة أك 

دراستو، كأف يكوف ملما باألدكات كاألساليب 
ك . احملتلفة عبمع اؼبعلومات ألغرض البحث العلميّ 

ىناؾ طبس طرؽ رئيسّية يبكن للباحث ىف العلـو 
اؼبختلفة استخدامها عبمع اؼبعلومات الالزمة لبحثة، 

 :كىي
، (Interview) اؼبقابلة ،(Tes)اإلختبار 

، ك الوثائق (Observation)اؼبالحظة ك
(Dokumentasi) كاإلستبانة (Quesioner.) كلكل 

طريقة من الطرؽ السابقة خصائصها كفبيزىا اإلجابية 
 .كالسلبيو

                                                           

 Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan سوىارسيمى أريكونطا،   

Praktik ،(2014رينيكا جيفتا، : جتكرتا) ،265-275 
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باإلضافة إذل ذلك، إستعمل الباحث ىف 
ىذه الدراسة طريقة أك أداة عبمع اؼبعلومات كما 

 :يلى
  (Interview)طريقة اؼبقابلة  .1

يقصد اؼبقابلة باغبوار بُت السائلُت 
ال كتساب البيانات  كاؼبخربين

 Donald)رأل دكناؿ أرم   .كاإلستعالمات

Ary) تنقسم اؼبقابلة إذل قسمُت نبا طريقة 
أّما . اؼبقابلة اؼبنّظمة كطريقة اؼبقابلة غَت اؼبنّظمة

طريقة اؼبقابلة اؼبنّظمة ىي الطريقة الىت ربتمل 
على السؤاؿ كاعبواب الذل يعطى إذل اؼبخرب 

كأّما طريقة اؼبقابلة . قد ثبتت أكال من اؼبقابلة
غَت اؼبنّظمة ىي الطريقة الىت ال ربتاج إذل دليل 

 . اؼبقابلة ىف صبيع البيانات
( Esterberg)عرد رأل ايستينبارؾ 

تنقسم اؼبقابلة إذل ثالثة اؼبقابالت ك ىّن 
                                                           

 Metodologi ،119، عينُت 
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طريقة اؼبقابلة اؼبنّظمة كطريقة اؼبقابلة شبو 
 .اؼبنّظمة ك طريقة اؼبنّظمة غَت اؼبنّظمة

إستخدـ الباحث طريقة اؼبقابلة شبو 
 In)اؼبنّظمة ألهّنا تدخل ىف اؼبقابلة العميقة 

dept interview) حيث استعماؽبا لتحصيل ،
اؼبشكلة أكسع كأكثر إنفتاحا من طريقة اؼبقابلة 

 لذالك إستخدـ الباحث ىذه .اؼبنّظم
الطريقة عبمع البيانت من بعض طالب قسم 
اللغة العربية عن كتابة تقرير البحث العلمّي 

 . باللغة العربية كمشاكل كتابتها
وبتاج الباحث ىف صبيع البيانات هبذه 
الطريقة إذل دليل اؼبقابلة لتكوف طريقة اؼبقابلة 

كدليل اؼبقابلة . دل زبتلف بااألسئلة البحثيّ 
موّجٌة إذل بعض طالب قسم اللغة العربية 

                                                           

ألفابيتا، : باندكع)، Metode Penelitian dan Pengembangan، سوكيونو  
2015) ،233-232 
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أما . اعبامعة اغبكومية اإلسالمية فونوركغو
 :دليل اؼبقابلة كما يلى

كيف رأل الطالب يف اؼبدرسة الثانوية  (1
اؼبتوسطة معارؼ اغبكمة عرايوف عن 

 تعليم اللغة العربية ؟
ما مشكلة الطالب عندما ذبرم عن  (2

 تعليم اللغة العربية ؟
كيف توفر كسائل تعليم اللغة العربية على  (3

  ؟اللعب الكلمات اؼبتقاطعة كسائل
  (Observasi)طريقة اؼبالحظة  .2

اؼبالحظة ىي اسلوب من اساليب 
صبع البيانات بالطريقة اؼبباشرة أـ غَتىا 

 كأما إستخداـ .ككتابتها على الة اؼبالحظة
الباحث من نوعية اؼبالحظة ىي اؼبالحظة 

 Structured)النطامية دبعٌت اؽبيكل 

                                                           

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur كينا ساقبايا، 

 270، (2014كنجاىن فرانندا غوركؼ : جاكرتا)
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observation)  الىت ؽبا عالمة يعٌت ىيكاؿ فيو
الدكافع اؼبنظمة ىف نوعو أكال كعالمة خاصة 

إستخداـ . من كل دافع ىف ذلك النوع
الباحث ىذه الطريقة للحصوؿ على األحواؿ 

 .احملتاجة ىف ىذا البحث العلمي
  (Dokumentasi)الوثائق  .3

االسلوب األساسي اػبامس عبمع 
. البيانات يف ىذا البحث ىو ربليل الوثائق

اؼبراد بالوثائق ىي الكتب كالدكريات كتقريرات 
األنشطة كاجملالت ككشف الدرجات 

 ال نقل أنبية الوثائق .كاؼبخطوطات كغَتىا
عن الوسائل األخر، كيف طريقة الوثيقة تطلب 
البيانات عن األشياء أك اؼبتغَتات على شكل 

اؼبالحظة كالنصوص كالكتب ك الصخيفة 
كاجملالت كالنقش كـبضر اإلجتماع كؾبلة 

                                                           

ككالة اؼبطبوعات : الكويت) أصوؿ البحث العلمي كمناىجوأضبد بدر،  
 357، (1972عبداهلل حرمى، 
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 كاىتم .كجدكؿ األعماؿ كاألشياء األخرل
الباحثة بالوثائق للحصوؿ على البيانات 

تطوير اؼبكتوبة عن األشياء اؼبهمة اؼبتعلقة 
للعب الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم  كسائل

 باؼبدرسة السابعصفّ اؿلطالب اؼبفردات 
اغبكمة عرايوف  معارؼ  اإلسالميةاؼبتوسطة

 ٢۰١9/٢۰١8لعاـ الدراسي ا
  (Kuesioner)اإلستبياف  .4

تعترب اإلستيبانة أداة مالئمة للحصوؿ 
على معلومات ك بيانات كحقائق مرتبطة بواقع 

معُت، كيقد بشكل عدد من األسئلة يطلب 
اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد اؼبعيينُت 

 كاستخداـ يف ىذا .دبوضوع االستبانة

                                                           

 Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan سوىارسيمى أريكونطا،  

Praktik ،(2014رينيكا جيفتا، : جتكرتا) ،284 

البحث ذكقاف عبيدات كعبد الرضبن عدس ككاياد عبد اغبق،   
 135، (1987دار الفكر، : عم أفّ ) أساليبو- أدكاتو- العلمي،مفهومو
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. اؼبفتوحة-البحث نوع االستبانة اؼبغلقة
فاالستبانة اؼبغلقة الكتساب التقوًن الكمية، 

كأما االستبانة اؼبفتوحة الكتساب التقوًن 
أىل اللغة ك أىل ) إما من االىلُت الكيفية،

كاؼبدرس . (اؼبادة كأىل الوسائل التعليمية
 سابعالصّف اؿالطالب )كؾبتمع البحث 

. (اغبكمة عرايوفباؼبدرسة اؼبتوسطة معارؼ 
كأما معيار نتيخة االستبانة للخرباء كما يف 

 :اعبدكؿ االيت
 (1 )اعبدكؿ 

 معيار نتيجة االستانة للخرباء
 رقم النتيجة التقدير

- %80 جيد جّدا، ال وبتاج اذل التنقيح
100% 

1 

                                                           

 Metodologi ،119، أينُت  

رجا : جاكرتا ) ،Pengantar Evaluasi Pendidikan أناس سودهبونوا،  
 35، (2009 كرفندكا فرسد،
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 2 %97- %66 جيد، وبتاج اذل قليل التنقيح
 3 %56- %65 مقبوؿ، وبتا كثَت  التنقيح

 4 %55- % 64 ناقص، ال يستطيع اف يستعمل
 5 %54أقل من  راسب، ال يستطيع اف يستعمل

 
 االختبارت .5

االختبار ىو اسلوب صبع البيانات عن 
كالة اؼبعيار . قدرة ؾبتمع البحث باؼبعيار

فالبيانات احملصولة بوجود األرقاـ، فإنو من 
 فاستخدمها يف ىذا البحث .اؼبدخل الكمية

لعيارة فعاليو االنتاج باليانات الكمية من نتائج 
فطريقتو دبقارنة االختبار القبلي . تعليم الطالب

تستخدـ ىذا االختبار . كاالختبار البعدم
للوقوؼ على اؼبقارنة بُت نتائج يف تعليم اللغة 

                                                           

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur كينا ساقبايا، 

 251 ،(2014 غوركؼ  ميدييا فرانندااقبافمؾ: جاكرتا)
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 اللعب الكلمات كسائلالعربية قبل استخداـ 
االختبار اؼبستخدـ . كبعد اسخدامهااؼبتقاطعة 

يف ىذا البحث ىو االخترب القبلى يعٌت اختبار 
 اللعب الكلمات كسائليعطي قبل استخداـ 

البعدل يعٍت اختبار يعطي بعد اؼبتقاطعة 
كأما  اللعب الكلمات اؼبتقاطعة كسائلاستخداـ 

معيار نتيجة الطالب يف االختبار كما يف اعبدكؿ 
 :االيت

 (2)اعبدكؿ 
 معيار نتيجة االستانة للخرباء

 رقم النتيجة التقدير
 1 100-80 جيد جّدا، ال وبتاج اذل التنقيح

 2 97-66 جيد، وبتاج اذل قليل التنقيح
 3 65- 65  مقبوؿ، وبتا كثَت  التنقيح 

 4 55- 46 ناقص، ال يستطيع اف يستعمل
 5 54أقل من  راسب، ال يستطيع اف يستعمل

                                                           

 Pengantar ،35، أناس 
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 أسلوب ربليل البيانات .6
ربليل البيانات اؼبستحدـ يف ىذا البحث 

 :التطويرم على قسمُت فبا يلى
 التحليل الوصفية الكيفية. أ

استخدـ التحليل بنوع ميلس كىابَتماف 
(Miles and Huberman) . كقد أكضح سوغيونو
(Sugiyono) بأف عملية ربليلو تعاملية كميستمرة إذل 

االنتهاء، حىت كانت البيانات كاملة كال يوجد 
كاجراءتو من صبع البيانات . البيانات القادمة

(Data collection) كتقليص البيانات ،
(Reduction) كعرض البيانات ،(Data Display)، 

 Conclusion)التحقيق  كاالستنتاج أك
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/verification).  كليكوف كاضحا، ستبُت بالقائمة
 :التالية 

 
 
 
 

 
 

 ربفيض البيانات (1
ىي عملية إخبارية، تركيز اإلىتماـ، تبسيط 

 لئال .ملخص كربويل البيانات الظاىرة يف اؼبيداف
ىبتلط البيانات قسم الباحث بالضبط ك الدقة، 

كما ذكر يف السابق كلما طاؿ الوقة الباحث كلما 

                                                           

 Metode Penelitian Terapan Bidang، عسيومتيافكؿنداع ـ إم 

Pendidikan،( 2013ألفابيتا، : جباندك) ،45 

 Universitas: جاكرتا )Analisis Data Kualitatifميلس كىابَتماف،   

Indonesia ،1992) 

 صبع البيانات عرض البيانات

 استناج زبفيض
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كمن اجل ذالك . كثَت البيانيت اؼبختلطة كاؼبختلفة
. تعقد سريعا اؼبعلومات بطريقة زبفيض البيانات

كالغرض من ربفيض البيانات ىي تلخيض كزبيَت 
 .البيانات اؼبّهة من حيث اؼبوضوع كالشكل

 
 عرض البيانات (2

بعد هناية زبفيض البيانات فاػبطوة بعدىا 
اّف عرض البيانات يف البحث . عرض البيانات

النوع بطريقة الصورة كالبياف اؼبشملة كاإلتصاؿ بُت 
كعرض البيانات ىف . األشياء كما اشبو ذالك

. البحث النوع تلعب على طريقة كتابة الوصفّية
بعرض البيانات تسهل يف فهم ما كقع كتفظيم 

 .العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم
 استنتاج البيانات (3

                                                           

 96، (2015الفا بيتا، : بندكنج )، Metodologi Penelitianسوكيونو، 

 95نفس اؼبرجع،  
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اػبطوة بعد عرض البيانات ىي أخد 
اإلستنباط كاإلستبداالت ك اإلستنباط األكؿ دل تبق 
يف اغبكم اذا اتت األدلة اعبديدة كاألرجع يف صبع 

كلكن اذا كاف اإلستنباط األكؿ . البيانات بعدىا
. تنسب ك تنفق با األدلة الراجحة كالصحيحة
حينما رجع الباحث يف ميداف البحث كصبع 

البيانات، فاإلستنباط األكؿ ظبعي باإلستنباط 
اذا  استنباط حبث نوعى فقد . الراجحة الصحيحة

اجاب يف ربديدىا ك دل تبق ك تتسع حينما ذىب 
 .الباحث يف ميداف البحث

ك استخدامو لتجهيز البيانات االنتقهات 
كطريقة . من األىلُت، كاؼبدرسُت، كؾبتمع البحث

استخدامو جبمع االستعالمات الكيفية، من 
الوردات كاالجوبة كاالننتقادات كاالقًتاحات 

كىذه ىي كلها . التعديلية يف االستبياف ك اؼبقابلة
 .لتصحيح اؼبنتاج اؼبتطور

                                                           

 99 نفس اؼبرجع، 
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 التحليل الوصفية الكمية.  ب
ربليل البيانات الكمية  اؼبكتسبو من 

االستبياف ك اؼبقياس التقدير، ربليلها باالحصائي 
الوصفي مث ربويلها إذل البيانات الكيفية باؼبقياس 

كاغبساب على . التقدير اػبمس ؼبعرفة جودة اؼبنتاج
 :نتيجة اؼبعّدؿ يف اعطاء نتائج اؼبنتاج بالرموز التالية

 ربليل دبعّدؿ النتيجة (1

 الّرمز (أ 

ؾبموعة النتائج = اؼبعّدؿ 
عدد األسئلة 

 

 قيمة مقياس النتاج 
 مقياس عند مقياس ليكَتت

: التنقيح النتاج يتناكؿ من ىذا الّرمز
تعيُت ؾبموعة نتائج األقصى  (1)

 ك نتائج األصغر

                                                           

 . Instrumen Perangkat Pembelajaran،41، سعدكف اكرب 
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تعيُت ؾبموعة نتائج األقصى  (2)
 ك نتائج األصغر

 بُت نتائج  تعيُت الفرؽ (3)
 .األقصى ك نتائج األصغر

حبث عن فسحة بالّرمز كما  (4)
 :ياذل

 100 X 
نتائج  األصغر 
 نتائج األقصى  

=  فسحة

 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
عرض البيانات العامة عن المدرسة المتوسطة ﴾ 1﴿

 اإلسالمية  الحكمة عرايون
تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية   .أ 

 الحكمة عرايون
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكمة ىي 
كاحدة من اؼبؤسسات التعليمية يف القرية بوساف 
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كقد . اعبنبية عرايوف فونوركغو، لو متمّيزه دين اإلسالـ
 .أنشئت ىذا اؼبدرسة كزارة الشؤكف الّدينّية فونوركغو

كخليفة تأسيس ىذه اؼبدرسة  لبعض أسباب 
منها ال توجد مدرسة قائمة على أساس ديٍت يف ىذه 

فيبٌت . القرية، كقادة اجملتمع رائدين األستاذ دايرين
بوساف اعبنوبّية 01تلك اؼبدرسة اإلبتدئية اغبكومّية 

مثّ إنتقل عملية التعليم كالتعلم . عرايوف ؼبدة سنتُت
إذل البيت األستاذ سوبيجنطا، ىو قائد اجملتمع 

 .كرئيس اؼبدرسة اإلبتدائّية اغبكومّية 
كبعد سنوات  قّدمت تكوه قطعة أرض 

قيشًتىا كاستعملها ألداء . بستحدامها ؼبوقع اؼبدرسة
 . بناء اؼبدرسة حىّت األف

، حصلت اؼبدرسة على 1996ىف السّنة 
كاكبفض خطاب الفرار . تصريح رظبي من اغبكومة

تأسست اؼبدرسة الثانوية معارؼ . تأسيس اؼبدرسة
عرايوف رظبيا ربت إدارة اؼبؤسسات " اغبكمة"

اؼبدرسة الثانوية اغبكمة . التعليمية فرغ فونوركغو
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 9عرايوف اجتلت منشاهتا اػباصة دبساحة كليدىا 
 .  فصوؿ الدراسّية

الموقع الجغرافي بالمدرسة التوسطة اإلسالمية  .ب 
الشارع بوساف :    الشارع معارف الحكمة عرايون

 اعبنوبّية
 فاتوؾ بوساف اعبنوبّية: القرية 

 عرايوف: اؼبديرية 
 اعبول الّشرقّية:   الوالية

الرؤية واالهداف وصورة جانبية المدرسة  .ج 
 اإلسالمية معارف الحكمة عرايون

 رؤية . أ
إنتاج اؼبتخريّج الذل اؼبتوقة فكريا كأخالؽ  (1

 كااللتزاـ يف األدكار اإلجتماعية
ربقيق اإلنساف اؼبولعُت بالتعلم، كىف اإلقباز  (2

األكاديبّية كغَت األكاديبّية على اؼبمستول 
 . عاؼبي



 
 

75 
 

ربقيق اؼبناىج الدراسة اؼبستول الوحدة  (3
 التعلمّية على اؼبستول عاؼبي

ربقيق عملية التعلم نشطة كخالقة كفعالة  (4
 كفبتعو على اؼبستول عاؼبي

تتصرؼ بْْلدب البيئة : اإلىتماـ على بيئة  (5
من خالؿ تنفيد اغبّب كاإلىتماـ بالبيئة يف 

 اغبياة اليومّية
 اؼبهمة . ب

تكوين أخالؽ الطالب كتنمّية العلـو  (1
 اإلسالمّية ؽبم

تنفيد التعلم كاإلرشاد فعاال حبيث  يبكن   (2
لكل الطالب لتطور على النحو األمثل، 

 كقفا لقدراهتم 
أكجد بيئة اؼبدرسة بالّصحة، كالنظيف،  (3

 كاعبميل
تشجيع الطالب كمساعدهتم ؼبعرفة قدرهتم  (4

 حبيث يبكن تطويرىم على كبو أمثل
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تنفيد اإلدارة التشاركّية الىت  تشمل صبيع  (5
 .اعضاء اؼبدرسة

تنفيد ثقافة اغبياة النظيفة كالصحية كوجود   (6
اإلستمرار بالبيئة كاحملاكلة ؼبنع التلّوث 

 كالفساد البيئة
 األىداؼ.ج

إنشاء اإلنساف األخالؽ الكريبة كالعلـو  ( 1
 اإلسالمية

إنشاء الطالب ليكوف اإلنساف الذكّي،   (2
 كمؤىلُت يف اغبالة الرّيضة كالفنّ 

لثّقف الطالب  الطبيعة العنيدة كاؼبستمرة  (3
 بالبيئة كتطوير الركح الرياصية

لتزيد الطالب بالعلـو كالتكولوجيا ليتمكنوا  ( 4
 من اؼبواصلة على مستول التعليم العارل

لثّقف الطالب على تعليم اإلسالـ مناسبة  ( 5
 باألىل اإلسالـ أىل السنة كاعبماعة 
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تنفيد ثقافة اغبياة النظيفة كالصحية كوجود  ( 6
اإلستمرار بالبيئة كاحملاكلة ؼبنع التلّوث 

 كالفساد البيئة
تركيب المنظمة بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  .د 

 معارف الحكمة عرايون
ؼبعرفة تركيب منظمة اؼبدرسة اؼبتوسطة 

اإلسالمية معارؼ اغبكمة عريوف كاضحا فيستطيع 
 :أف ينظر اذل اعبدكاؿ األتى

( 3)اعبدكؿ 
يتكوف تركيب منظمة باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية معارؼ 

 :اغبكمة عريوف
 دايرين اؼباجستَت : رئيس اؼبدرسة

 كيديانطا : عبنة
 دكم سوىارتيٌت:  : إ دارة

 سوفرافتو : كاكاماد الطالب       
كاكاماد العالقة 

 العامة
 كاندم :
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 تكوة ىارمادم : كاكاماد بنية التحنية    
كاكاماد اؼبناىج 

 اؼبدرسية   
 فارجيينطا :

 جاتور فرييهاندككو : منسق الطالب            
 فوجي ىاريٍت : منسق اؼبكتبة              

منسق النشاط 
 الطالب    

 مورتيٍت :

منسق ؿبترب 
 الكمبوتر      

 سوفاردم :

منسق ؿبترب العلـو 
 الطبعية

 .كارسونو :
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أحوال المدّرسين فى المدرسة المتوسطة  .ه 
 اإلسالمية معارف الحكمة عرايون فونوروغو
كؽبذ اؼبدرسة اؼبدرسوف اؼبتخرجوف من 

كعدد اؼبدرسُت . اعبامعات دبدينة فونوركغو كخارجها
 مدرسا ك 21مدرسا كيتكوف من 26هبذه اؼبدرسة 

 .مدرسة5
(4)اعبدكؿ  

 مدرسُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية
  معارؼ اغبكمة عرايوف فونوركغو

 رقم اإلسم المعلم
 1 دايرين رئيس اؼبدرسة
 2 داسَتاف اللغة اإلقبليزية

 3 سوفرافتو  العلـو عقيدة كأخالؽ
 4 ادم ساركانطا العلـو الرياصة البدنية

 5 تكوه ىارمادم اللغة اعباكية
 6 فاركانطا العلـو الطبيعية

 7 كاندم  العلـو القراف كاغبديث 
 8 دكم سوىارتيٍت اللغة اإلندكنيسية 
 9 ألفُت أرديوييانطوا  العلـو الرياضيات
 10 ىاركف أضبدم العلـو اإلجتماعية
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العلـو التكنولوجيا 
 النمعنومات كاإلتصاالت

 11 سوفاردم

إناكا إيتا ستييا  اللغة اإلقبليزية
 فرتاما 

12 

 13 فارجييانطا العلـو الفقو
 14 جاتور فريهاندككو  العلـو الرياضيات

 15 كاردم العلـو الفقو
 16 سويراف العلـو النحو كالصرؼ

 17 كارسونو العلـو الطبيعية
ؿبفوظ سيف  اللغة العربية

 األنصارم 
18 

 19 سوكع سانطاصا  اللغة العربية
 20 مورتيٍت اللغة اإلندكنيسية 

 21 تكوه سانطاصا العلـو اؼبواطنة
 22 سارمادم العلـو الطبيعية

 23 ناصر الدين  تاريخ الثقافة اإلسالمية
 24 إكو ىادم  تاريخ الثقافة اإلسالمية

 

 فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية الطالبأحوال  .و 
  فونوروغومعارف الحكمة عرايون

تنقسم اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية معارؼ 
كىي عدد .  فصوؿ6اغبكمة عرايوف فونوركغو إذل 



 
 

81 
 

الطالب لكل فصل باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 :معارؼ اغبكمة عرايوف فونوركغو

( 5)اعبدكاؿ
عدد الطالب باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية معارؼ 

 :اغبكمة عرايوف فونوركغو
 الرقم الفصل ذكر أنثى العدد
(أ  )السابع  12 10 22  1 
(ب  )السابع  12 10 22  2 
(أ  )الثامن  11 15 26  3 
(ب  )الثامن  9 16 25  4 
(أ  )التاسع  14 12 26  0 
(ب  )التاسع  15 11 26  6 
 اجملموع   121

 
وسائل المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف  .ز 

الحكمة عرايون فونوروغو 
كجود الوسائل يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

معارؼ اغبكمة عرايوف فونوركغو تساعد عملية 
ككذلك يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية . التعليم

معارؼ اغبكمة عرايوف، كانت كسائل مدرسة تقدير 
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أف توضح الطالب ليتعلموا يف اؼبدرسة، كفيها يكوف 
 :كسائل كثَتا ككجودىم كما يلى 

( 6)اعبدكاؿ
 كسائل اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية معارؼ

  اغبكمة عرايوف فونوركغو
 رقم اإلسم العدد الحالة
 1 غرفة اؼبذاكرة 6 جيد
كتبةادل 1 جيد  2 
 3 غرفة ـبترب الكميبوتر 1 جيد
 4 غرفة ـبترب العلـو الطبيعية 1 جيد
 5  رئيس اؼبدرسةغرفة 1 جيد
 6  اإلدارةغرفة 1 جيد
 7 غرفة اؼبعلم 1 جيد
 8 غرفة الطالب 1 جيد
 9 غرفة اجمللس الطالب 1 جيد
 10 غرفة اعبلوس 1 جيد
 11 غرفة اغبماـ 9 جيد

                                                           

اؼبلحقة يف ىذا D/26˗3 /2019/ 02انظر إذل نسخة الوثيقة برمز 
 البحث
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 12 اؼبطبخ 1 جيد
 13 السجيد 1 جيد
 14 اؼبخزف 1 جيد
 10 اؼبلعب 1 جيد
 16 موقف  3 جيد

  التعليم على أساس اللعب الكلماتتطوير وسائل ﴾2﴿
فيتعليم المفردات  (CrossWordPuzzle) المتقاطعة

 اللغة العربية
قد اصبعت الباحثة ىذه البيانات بأنواع 

األساليب، كىي من اؼبالحظة كاؼبقابلة كاالسبياف 
كلسولة توجية عرض البيانات، . كاالختبارات كالوثائق

قامت الباحثة بعرضها مناسبا خبطوات كدبراحل البحث 
 :التطوير عند بورغ كغاؿ، فهو كما يلي

 تحليل الحاجات والمشكالت .أ 
، 2018 سنة أكتوبريف التاريخ كاحد من 

قامت الباحثة الدراسة التمهيدية يف مدرسة 
 لطالباغبكمة عرايوف  معارؼ  اإلسالميةاؼبتوسطة

 اؼبتوسطةبرئسة عبنة اؼبدرسة السابع صف اؿ
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اغبكمة عرايوف لطالب عن  معارؼ اإلسالمية
كهتديف ىذه . طريق اؼبقابلة كمع أحد من اؼبدرسُت

اؼبقابلة قدـ اؼبدرسة للباحثة بأف ىناؾ مشكلة يف 
عملية التعليم كالتعليم، كأما اػباص يف تعليم اللغة 

كاكتشفت الباحثة . العربية داخال فية تعليم اؼبفردات
 :اؼبشكالت اؼبتعددة فبا يليأنواع 

نقص الفهم كضباسة الطالب يف تعليم اللغة  ( أ
 .العربية

قلة ميوؿ طالب فصل السابع كاىتمامهم باللغة  ( ب
 العربية

قلة اتقاف طالب فصل السابع باؼبهارات اللغة )ج
العربية، كبعض منهم دل يقدركا على  قراءة 

 اغبركؼ العربية الصحيحة كالكاملة
 قلة اتقاف طالب فصل السابع على مفردات )د

اللغة العربية أساسا يف اتقاف أنواع من اؼبهارات 
 اللغوية العربية

                                                           

اؼبلحق يف ىذا KNA/A/27˗11/2017/02أنظر نسخط اؼبقابلة برمز 
 البحث



 
 

85 
 

كثَت من الطالب يشعركف باؼبلل طواؿ عملية )ق
التعليم اللغة العربية، كذالك بعدد من األسباب 
كما أنو يظهر من ناحية قلة رغبة الطالب يف 
تعليم اللغة العربية كأخرل من ناحية اؼبعلم أك 

طريقة التعليم أك اؼبواد الدراسي أك عدـ 
استخداـ الوسائل التعلمية اؼبناسبة بأىداؼ 

 .التعليم
كمن الظواىر التالية، وبتج تعليم اللغة 
العربية إذل التجديد كالتصحيح كالتحسُت حىت 
يكوف تعليما إبتكاريا كابتداعيا كيكوف عمليتها 

 بالتلخيصكبعد أف قامت البحثة . أحسن فبا سبق
تلك اؼبشكالت، قامت الباحثة بتطوير كسيلة 

الكلمات اؼبتقاطعة، مث التعليمية بإستحداـ اللعب 
تطبيقها مع الطالب فصل السابع باؼبدرسة 

 .اغبكمة عرايوف معارؼ  اإلسالمية اؼبتوسطة
 

                                                           

  اؼبلحق KNA// A /27˗˗11 / 2017 01أنظر نسخط اؼبقابلة برمز 
 ا البحثذيف ق



 
 

86 
 

 ات الخاصة البياناتجميع .ب 
قد كجدت الباحثة البيانات من اؼبشكالت 

اللغة العربية عملية التعليم كاالفًتاحات اؼبوجودة يف 
كتعّلمها من اؼبالحظة كاؼبقابلة، فأرادت الباحثة أف 

اعبذابة تقـو بتطوير كسيلة تعليم اللغة العربية 
 اؼبتوسطةكاإلبداعية لطالب فصل السابع باؼبدرسة 

اغبكمة عرايوف حىت يكوف تعليم  معارؼ اإلسالمية
 .اللغة العربية قدرة طلبتها أحسن فبا سبق

فنشأت فكرة ىذا البحث لًتقية اتقاف 
مفردات اللغة العربية الىت كانت أساسا من اتقاف 

اؼبهارات اللغوية األخرل فهي بتطوير كسيلة 
 اللغة العربية الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم التعليمية 
 .كمفرداهتا

اختارت الباحثة ىذه الوسيلة التعليم 
ألهنا من أنواع اللعب الًتبوم " الكلمات اؼبتقاطعة"

. اعباذيب كاالبداعي، كأهنا بشكل من اللعب كتعليم
ىذه الوسيلة التعليمية ىي مساعدة كمن أىداؼ 
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الطالب على الواعية كالتذكَت اؼبفردات السبقات 
ككذلك معرفة اؼبفردات اعبديدة، ألف استخداـ ىذه 

اللعب بالفرقة كاعبماعة، فهذه يساعد بُت كل 
الواحد على معرفة اؼبفردات اعبديدة من الفرقة 

جبانبها فبارسة عادية الطالب ىف تكوين . األحرل
. اغبركؼ حىت يكوف الكلمات العربية الصحيحة

إذف سيكوف الطالب متعودا على استحداـ 
اؼبفردات السابقة كاعبديدة، ك ىذه ىي كلها لًتقية 

 قدرهتم على استيالء اؼبفردات اؼبتعدد
 التصميم األول للمنتاج. ج

 للمنتاج الكلمات األولفإف التصميم 
اؼبتقاطعة مستخدـ بأنواع من اعبهاز اغباسوبية 

 Microsoft Word) 2010ميكركسوفت ككرد 

 CS3 كأدكيب فوتو صوؼ، (2010

(AdobePhotoshop CS3) ،كالتعادؿ كوريل (Corel 

Draw X6, X7 .)الكلمات كاؼبنتج يف ىذا البحث ىي
 :اؼبتقاطعة الذم يتكوف فبا يلي
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جاذبّية التصميم يف 
 األكؿ

 
 
 
 

تصميم مقدمة يف 
 األكؿ

 

 
 

  ؿبتويات الكتاب
 

 
 
 

 
كتاب ارشادم لعب 
 الكلمات اؼبتقاطعة

 
 

 
 
 

   قيادة كاحدة
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الصور الكلمة 

 1اؼبتقاطعة 
 
 

 

 2قيادة كاحدة 
 

 
 
 
 

الصورالكلمات  
   2اؼبتقاطعة

 

 
 
 

 

  3فيادة كاحدة 
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  3الكلمات اؼبتقاطعة 
 
 
 

 
  قائمة اؼبراجع

 
 
 

 

 الخاصة  البيانات التجريبةعرض ﴾3﴿
 (األول)التجربة المبدئية والتصديق من الخبراء  . أ

يف ىذه اؼبرحلة فهي التجريبة اؼببدئية، 
قامت الباحثة باجملموعة الصغَتة الىت تتكوف من 

كأهّنما طالبتُت من الفصل السابع . طالبتُت
فاختيارنبا . باؼبدرسة اؼبتوسطة معارفاغبكمة عرايوف

كإخارات . عشوائية دبساعدة اختيار معّلمهما
الباحثة ىتُت طالبتُت ألف قد اكتشفا بأعضاء 
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الفصل، كقد اكتشفا هبما التجربة الفردية، كذلك 
اؽبدؼ من ىذه التجربة، فهو ؼبعرفة فعالية امبنتاج 

 . بالعب الفردم
ىف األّكؿ اؼبواجهة، عرّفت الباحثة عن 

الكلمات اؼبتقاطعة إليهما، فتجربا لعب 
 20كاستخداما ىذا اللعب مرتُت، فهو يف التاريخ 

 بنظَت كحضور الباحثة 2019 من فرباير 26ك 
، "الكلمات اؼبتقاطعة"كؼبعرفة نتيجة اؼبنتاج . فيها

قامت الباحثة باؼبقابلة كاإلستبانة كاؼبالحظة على 
كقد أعطت الباحثة اإلستبانة إذل . ىذين الطالبتُت

 :الطالبة كلهما بعدد من السؤاؿ فبّا يلي
 جذابة اؼبنتاج ( أ

 اإلبداع يف تطوير اؼبنتاج (ب
 سهولة استخدمها فرديا أـ صبعيا (ج
 إمداد إرشادات استخداـ الوسائط اؼبتعددة (د
 كضوح توجية استخداـ الوسائل (ق
 كضوح أنظمو اللعب (ك
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 مناسبة األلواف بُت الوسائل (ز
 دقة تصميم اؼبنتاج (ح
 دقة الكتابة كقياس اللوحة (ط
 دقة الكتابة كقياس الكتاب  (م
 كضوح اللغة الكتابية يف الكتاب اإلرشادم (ؾ
 مساعدة لًتقية اتقاف اؼبفردات (ؿ
 مساعدة دبستول تنمية الطالب (ـ
 ازدياد دكافع تعّلم الطالب (ف
 ربقيز نشاط الطالب (س
الركح الرياضية، الصدؽ )تعزيز موقف إهبايب  (ع

 (كغَتىا
تعزيز موقف إجتماعي، كتفاعالت بُت  (ؼ

 األصدقاء
  إّف الوسائل ؿبدثة كتفاعلية(ص

 :كلكل سؤاؿ نتيجة فبا يلي 
 فبتاز/جيد جدا = 5
 جيد = 4
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 مقبوؿ = 3
 ناقص= 2 
 راسب= 1

كىذه ىي نتيجة اإلستبانة من التجربة 
 :اؼببدئية

 اعبدكؿ
مجموع  األسئلة النمرة

 النتائج
 النتيجة المعدل

 جيد 4،0 8 1السؤاؿ  1
 جيد جدا 4،5 9 2السؤاؿ  2
 جيد 3،5 7 3السؤاؿ  3
 جيد 4،0 8 4السؤاؿ  4
 جيد جدا 4،5 9 5السؤاؿ  5
 جيد 4،0 8 6السؤاؿ  6
 جيد جدا 4،5 9 7السؤاؿ  7
 جيد 3،5 7 8السؤاؿ  8
 جيد 4،0 8 9السؤاؿ  9
 جيد 3،5 7 10السؤاؿ  10
 جيد جدا 4،5 9 11السؤاؿ  11
 مقبوؿ 3،0 6 12السؤاؿ  12
 مقبوؿ 3،0 6 13السؤاؿ  13
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 جيد جدا 5،0 10 14السؤاؿ  14
 جيد 4،0 8 15السؤاؿ  15
 جيد جدا 4،5 9 16السؤاؿ  16
 جيد 4،0 8 17السؤاؿ  17
 جيد جدا 5،0 10 18السؤاؿ  18
 جيد 3،5 7 19السؤاؿ  19
 مقبوؿ 3،0 7 20السؤاؿ  20

  80 160 اجملموع 
 جيد 40 المعدل النهائي

نظر إذل جدكؿ التارل، ظهر أف ؾبموع 
 كمعدؽبا 80نتائج اإلستبانة حصل على النتيجة 

فإف تغَتت من البيانات الكمية إذل البيانات . 4
". جيد " مؤسسة بالتوجية، فالنتيجة التالية دبعى 

 :رهتا بالرسم البياين اليارلكليكوف ظاىرا، صوّ 
 بالمالحظةجبانب اإلستبانة، قامت الباحثة 

. كاؼبقابلة ككذالك اإلقًتحات لنيل البيانات الكيفية
فمنهما كجد بعص التأثَتات كاإلنتقادات من 

 :الطالب، فبا يلي
 أف كلمات اؼبتقاطعة لعبة جذابة كمروبة (1
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للطالب الىت دل يتمكن من اللغة العربية،  (2
 فسيسَت هبا اؼبشكالت

كاف كلمات اؼبتقاطعة مناسبة أيضا إف  (3
 استخدامو ىف مرحلة اؼبدرسة اإلبتدائية

قبل اللعب، ينبغي على اؼبريب أم اؼبعلم أف  (4
يعّرؼ بعض اؼبفردات ليسهل الطالب يف 

 .اجرائها
كىذه مناسبا دبا أخربت الطالب حُت 

، كقد تكّلمت كما اف الكلمات بالباحثةاؼبقابلة 
اؼبتقاطعة لعب مريح كمسركر، كلعب التحدم، 

يقدر على تنمية ضباسة الالعب يف التعليم كترقية 
ككانت مناسبة إف استخدامة . اؼبفردات اعبديدة

إلتقاف اؼبفردات ألف ال ننظر اؼبفردات كحفظها 
فقط، بل ذبّرب يف تكوينها فنذكر كيف تكوينها، 

 .فهذا يسهل ىف حفظها
 
 

                                                           

 اؼبنحق KNA/ /A3˗20 /2018/03أنظر إذل نسخة اؼبقابلة برمز 
 يف ىذا البحث
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 (األول)التصديق من الخبراء  . (أ
يف ىذه اؼبرحلة، ظهرت الباحثة عن 

تصميم . عرض البيانات على اإلستبانة اػبرباء
اؼبنتاج من الكتاب اإلرشادل كالّسداد العمود 

كىذا . كاغبرؼ أف يتم التحقق ىف األكؿ
الكلمات )التحقق يقصد بطبع اؼبنتاج 

كأما طبع . على القرطاس أك الورقو (اؼبتقاطعة
فهذا . A5الكتاب اللعب على القرطاس بنوع 

الطبع لتحقق جودة الصورة كاألشكاؿ 
كؼبعرفة لياقة . كاأللواف ككضوح الكتابة

كالنقصاف من اؼبنتاج اؼبتطور، فاستخدـ فيو 
اإلستبانة من األىلُت أك اػبرباء ـبتصُت يف 

فاػببَت األكؿ ىو الفضيل األستاذ . ؾباؽبم
عارؼ رضبن حاكم اؼباجسًت، كىو خبَت من 

كاػببَت الثاين . ناحية تصميم الوسيلة التعليمية
ىي الفضيل األستاذة ريزكا اليليانا ماصلحة 

اؼباجسًت، كىي خبَت من ناحية اؼبواد الدراسية 
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كاػببَت الثالث ىو . يف تعليم اللغة العربية
الفضيل األستاذأضبد زبيدم اؼباجسًت، كىو 

 . خبَت من ناحية اللغة
كقد أعطت الباحثة اإلستبانة إذل 

اػبرباء كلهم بعدد من السؤاؿ، كلكل السؤاؿ 
 :النتيجة فبا يلي

 جيد جدا = 5
 جيد = 4
 مقبوؿ = 3
 ناقص = 2
 راسب = 1

كىذه نتيجة اإلستيباف من اػببَت 
األكؿ، األستاذ عارؼ رضبن حاكم اؼباجسًت، 

 .  ـ019 فرباير 26الذم أصلحها يف التاريخ 
 
 

 (3)اعبدكؿ
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 نتيجة اإلستبانة األكذل من اػببَت األكؿ
 البيان القيمة الجوانب رقم

 جيد 4 جاذبّية التصميم 1
دقة اختيار ألواف  2

 الغالؼ
 جيد 4

إمداد إرشادات  3
استخداـ الوسائط 

 اؼبتعددة 

 مقبوؿ 3

دقة حجم الكتاب  4
 كالكتابة

 ناقص 2

 ناقص 2 الكتابة ؽبا سهلة ليقرأ 5
 جيد 4 اإلبداع يف تطوير اؼبنتاج 6
دقة الفيس الكتابة  7

للحركؼ اؽبجائية 
كاألجبديّة ىف الصندكؽ 

 اغبركؼ

2 
 

 ناقص

دقة عدد األعمدة مع  8
 األسئلة اليت مت تقديبها

 جيد 4

مساعدة لًتقية إتقاف  9
 اؼبفردات

 مقبوؿ 3

تثَت قدرة الرسم  10
التوضيحي انتباه 

 الطالب

 ناقص 2
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 البيان القيمة الجوانب رقم
 مقبوؿ 3 يقدـ جدكؿ احملتويات 11
 ناقص 2 يقدـ اؼبقدمة 12
 مقبوؿ 3 يقدـ اؼبالحظة اػبتامية 13
 مقبوؿ 3 يقدـ الببليوغرفيا 14
إمداد اؼبادة من الشكل  15

 السهل إذل الصعب
 مقبوؿ 3

يتوافق باؼبستول التطوير  16
 الفكرم للطالب

 مقبوؿ 3

 جيد 4 تشجيع فضوؿ الطالب 17
تشجيع تفاعل الطالب  18

 مع موارد التعليم
 جيد 4

األمثلة كالسؤاؿ ىف  19
الوسائل اؼبتعددة 

التفاعلية نشيط الطالب 
 للتعليم اللغة العربية

 جيد 4

 جيد 4 عرض متسق للتمرين 20
 جيد 4 دقة الكتابة 21
إستخداـ الفضاء بُت  22

 الكلمات
 مقبوؿ 3

 جيد 4 دقة نشر الصفحة 23
استخداـ اللغة ال  24

 يسبب معٌت مزدكج
 جيد 4

 جيد 4كوسيلة من التعليم ىف  25
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 البيان القيمة الجوانب رقم
 الفصوؿ الدراسية

األمثلة إمداد ىف  26
الوسائط اؼبتعددة 

التفاعلية سهلة للفهم 
 الطالب

 جيد 4

التدريبات إمداد ىف  27
الوسائط اؼبتعددة 
التفاعليو يساعد 

الطالب لًتقية إتقاف 
 اؼبفردات

 جيد 4

دقة اػبط العريب ك  28
 اإلندكنسية اؼبستخدمة

 مقبوؿ 3

 ناقص 2 كضع ربطيط الصورة 29
التعبئة كالتغليف كسائل  30

تعليم إذل ربفيز الطالب 
على الدراسة فرديا  أك 

 صباعيا

 مقبوؿ 3

استخداـ اللغة كفقا  31
 ؼبستول تطوير الطالب

 جيد 4

إستخداـ اللغة بفعالية  32
 ككفاءة

 جيد 4

 جيد 4 دقة اإلختبار الكفاءة 33
 ناقص 2 دقة الكتابة سبكن 34
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 البيان القيمة الجوانب رقم
دقة اختيار ألواف  35

 الغالؼ
 جيد 4

 جيد 4 جاذبّية التصميم 36
اختالفات اللوف مثَتة  37

 لالىتماـ اؼبستخدمة
 جيد 4

تباين لوف اػبلفية مع  38
 اؼبنتج

 جيد 4

الكلمات اؼبتقاطعة كفقا  39
 عباذبية كسائل اإلعالـ

 ناقص 2

كضوح تصميم التعرض  40
 للمواد

 مقبوؿ 3

دقة كضع العنواف  41
كالفصل الفرعي من 

 العنواف

 جيد 4

مطابق بُت الصورة  42
 كاؼبواد

 جيد 4

األمثلة إمداد ىف  43
الوسائط اؼبتعددة 
التفاعلية تساعد 

الطالب للفهم تعليم 
 اؼبفردات اللغة العربية 

 جيد 4

القدرة على توضيح  44
الصور ؼبساعدة الطالب 

 مقبوؿ 3
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 البيان القيمة الجوانب رقم
 على فهمها

التطبيق العلمي لوسائل  45
 اإلعالـ كيسهل ضبلها

 ناقص 2

 مقبوؿ 3 كسائط تفاعلية ةحديثة 46
 153 عدد

 (3,32) اؼبعَدؿ
6،32  %

 

كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف اؼبنتاج 
كقد . % 6،32األكؿ حصل على النتيجة 

أكضح األستاذ عارؼ رضبن حاكم اؼباجسًت 
عن عدد من اإلقًتاحات إلصالح اؼبنتاج 

 :األكؿ، فهو كما يلي
 حجم الورؽ ظبيك جدا ( 1
 الكثَت من اؼبساحة الفارغة ( 2
 حجم الكتابة صغَت جدا (3
 حجم العمود صغَت جدا ( 4
 A5استخداـ كرقة  ( 5
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عرض الكتابة كالصّور كاعبدكاؿ كاألعمدة  ( 6
 ليست متناسبة

كأما اػببَت الثاين ىي األستاذة ريزكا 
اليليانا ماصلحة اؼباجسًت، كىي خبَت من 

ناحية اؼبواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية، 
 2019 فرباير 28الذم  أصلحها يف التاريخ 

 :ـ، كىذه ىي نتيجتها
 (4)اعبدكاؿ

 نتيجة اإلستبانة األكذل من اػببَت الثاين
 البيان القيمة الجوانب رقم 

 جيد 4 االمتثاؿ األىداؼ التعلم 1
 جيد 4 اؼبناسبة باغبجات 2
 مقبوؿ 3 اؼبناسبة باؼبادة الدراسية 3
تصنع الوسائط اؼبتعددة  4

التفاعلية من السهل إذل 
 الصعب

 جيد 4

تصنع الوسائط اؼبتعددة   5
التفاعلية من السهل 

 اجملمع

 مقبوؿ 3

دقة بنية اللغة العربية  6
 كاإلندكنيسية اؼبشتخدمة

 مقبوؿ 3

 مقبوؿ 3 دقة اؼبواد 7
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 البيان القيمة الجوانب رقم 
 مقبوؿ 3 كمية كافية من التمارين 8
 جيد 4 عرض متسق للتمرين 9

الوسائل مساعدة لًتقية  10
 اتقاف اؼبفردات

 جيد 4

التدربات إمداد ىف  11
الوسائط اؼبتعددة 

التفاعلية تساعد الطالب 
 للفهم اؼبواد

 جيد 4

الوسئل سهولة الطالب  12
 للفهم اؼبواد 

 جيد 4

 مقبوؿ 3 ربديثات اؼبواد كالوسائل 13
كسائل اإلعالـ وبفز  14

 فعالية الطالب
 مقبوؿ 3

سهولة استخدمها فرديا  15
 اـ صباعيا

 جيد 4

التدربات إمداد ىف  16
الوسائط اؼبتعددة 

التفاعلية تساعد الطالب 
 للفهم تعليم اؼبفردات 

 جيد 4

ربفز كسائل اإلعالـ  17
تفاعل الطالب يف تعليم 

 اللغة العربية

 جيد 4

األمثلة إمداد ىف الوسائط  18
اؼبتعددة التفاعلية سهلة 

 للفهم الطالب

 مقبوؿ 3

 مقبوؿ 3 دقة معٌت اؼبفردات 19
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 البيان القيمة الجوانب رقم 
إستخداـ الكلمات  20

 بفعالية ككفاءة
 مقبوؿ 3

دقة اػبط العريب ك  21
 اإلندكنسية اؼبستخدمة

 جيد 4

 جيد 4 دقة نشر الصفحة 22
الوسائل التعليم يزيل اؼبلل  23

 من تعلم اللغة العربية
 جيد 4

تشجيع الطالب على  24
 إتقاف اؼبواد 

 جيد 4

تعزيز اؼبوقف اإلهبايب  25
الركح الرياضية، الصدؽ )

  (كغَتىا

 جيد 4

  09 عدد
 (3،6) اؼبعَدؿ

  72  %
 

كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف اؼبنتاج 
كقد . % 27األكؿ حصل على النتيجة 

أكضح  األستاذة ريزكا اليليانا ماصلحة 
اؼباجسًت، عن عدد من اإلقًتاحات إلصالح 

 :اؼبنتاج األكؿ، فهو كما يلي
 ربقيق من دقة اؼبفردات اؼبستخدمة(1
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 ربقيق من دقة اؼبعٌت اؼبستخدمة (2
 ربقيق من دقة اؼبعٌت كل اؼبفردات اؼبدرجة (3
 ربقيق من دقة العمود اؼبطلوب (4
 ربقيق من دقة الشكل اؼبستخدمة (5
 ربقيق من دقة كتابة اؼبفردات (6
ربقيق من دقة اإلجابات على الكلمات  (7

 اؼبتقاطعة
كأما اػببَت الثالث ىو الفضيل 
األستاذ أضبد زبيدم  اؼباجسًت، كىو 

خبَت من ناحية اللغة، الذم أصلحا يف 
 ـ، كىذه 2019 مارس 01التاريخ  

 :ىي نتيجتها
 (5)اعبدكؿ

 نتيجة اإلستبانة األكذل من اػببَت الثالث
عدد  الجوانب رقم

 النتيجة السؤال
كضوح الكتابية ىف الكتاب  1

 ك سهلة ليقرأ
 جيد 4

 جيد 4كضوح الكتابية ىف الكتاب  2
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عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

 اإلرشادل ك سهلة ليقرأ
كضوح توجية استخداـ  3

 الوسائل 
 جيد 4

معلومات كاملة يف  4
 تعليمات الشحن

 جيد 4

 مقبوؿ 3 إف استخداـ اللغة متماسك 5
 مقبوؿ 3 عرض متنظم 6
 جيد 4 استخداـ اللغة القياسية 7
فعالية اعبمل العربية كاعبمل  8

 اإلندكنيسية اؼبستخدمة
 مقبوؿ 3

التدربات إمداد ىف الوسائط  9
اؼبتعددة التفاعلية تساعد 

الطالب للفهم تعليم 
 اؼبفردات 

جيد  5
 جدا

يتطابق طوؿ اعبملة مع  10
 مستول فهم الطالب

 جيد 4

مطابقة غبجم كشكل  11
 الرسلة ككل

 مقبوؿ 3

توافق الكتابة مع قواعد  12
الكتابة العربية كاإلندكنيسية 

 الصحيحة

 ناقص 2

اللغة اؼبستخدمة سهلة  13
 الفهم 

 مقبوؿ 3

 مقبوؿ 3 دقة اختيار الكلمات كاللغة  14
 جيد 4يتوافق باؼبستول التطوير  15



 
 

108 
 

عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

 الفكرم للطالب
اعبملة اؼبستخدمة بسيطة  16

 كمعقدة
 جيد 4

ذبنب استخداـ اعبمل  17
 السلبية

 جيد 4

 جيد 4 دقة بنية اعبملة 18
الرسالة اؼبنقولة كاضحة كال  19

 تسبب معٌت مزدكجا
 مقبوؿ 3

التحفيز )التفاعل  20
 (كاالستجابة

 جيد 4

  72  عدد
%  72( 3،6) اؼبعَدؿ

 

كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف اؼبنتاج 
كقد . % 72األكؿ حصل على النتيجة 

أكضح  األستاذة ريزكا اليليانا ماصلحة 
اؼباجسًت، عن عدد من اإلقًتاحات إلصالح 

 :اؼبنتاج األكؿ، فهو كما يلي
 دقة الغالؼ اؼبستخدمو (1
العديد من األخطاء يف كتابة اؼبفردات  (2

 اللغة العربية
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 كتابة اؼبفردات دل تكن متسقة (3
 استخداـ اػبطوط العربية التقليدية (4
ازدياد احملفوظت كترصبتها على كل  (5

 اؼبوضوع
ال توجد مساحة كافية لكتابة جدكؿ  (6

احملتويات كإرشادات استخداـ الكتاب، 
 حبيث تظهر الكتابة صغَتة جدا

التجربة الميدانية الرئيسية والتصديق من الخبراء . ب
 (الثاني)

يف ىذه اؼبرحلة، فهي التجريبة اؼبيدانية 
الرئيسية، قامت الباحثة باجملموعة أكرب من التجربة 

فأخذات الباحثة فصال من الفصل السابع . اؼببدئية
باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية معارؼ اغبكمة  

 .7Aعرايوف، يعٌت الطالب من فصل 
كاف يف ىذا الفصل من بعضهم ال أحد 

كأهّنم دل يتقنوا تعليم . هبلسوف يف اؼبدرسة اإلبتدائية
كانت قدراهتم يف اللغة . اللغة العربية اتقانا جيدا
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العربية نقيصو، إما من ناحية اؼبفردات أـ مهارات 
اإلستماع، الكالـ، القراءة، )اللغاكية األربعة األخرا 

 . (كالكتابة
فقامت الباحثة يف أكؿ اؼبواجهت للتعريف 

 من 8عن الكلمات اؼبتقاطعة، يعٍت يف التاريخ  
 مع شباين 7A يف غرفة الفصل 2019ينَت 

كمستمرة بتجربة اللعب الكلمات . الطالب
 من ينَت كخضور الباحثة 20اؼبتقاطعة يف التاريخ 

 .كاؼبعلم فيها
" الكلمات اؼبتقاطعة"كؼبعرفة نتيجة اؼبنتاج 

قامت الباحثة باؼبقابلة كاإلستبانت كاؼبالحظة على 
كىذه ىي نتيجة اإلستبانة . 7Aالطالب الفصل 

 :من التجريبة اؼبيدانية الرئسية
 (6) الجدول

 نتيجة اإلستبانة في التجربة الميدانية الرئسية
مجموع  األسئلة النمرة

 النتائج
 النتيجة المعدل

 جيد 3،63 29 1السؤاؿ  1
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 مقبوؿ 3،36 27 2السؤاؿ  2
 مقبوؿ 3،36 27 3السؤاؿ  3
 جيد 3،75 30 4السؤاؿ  4
 جيد 4،13 33 5السؤاؿ  5
 جيد 3،63 29 6السؤاؿ  6
 مقبوؿ 3،36 27 7السؤاؿ  7
 مقبوؿ 3،36 27 8السؤاؿ  8
 جيد 3،88 31 9السؤاؿ  9
 جيد 3،63 29 10السؤاؿ  10
 جيد 3،75 30 11السؤاؿ  11
 جيد 4،0 32 12السؤاؿ  12
 جيد 4،0 32 13السؤاؿ  13
 جيد 4،0 32 14السؤاؿ  14
 جيد 3،77 31 15السؤاؿ  15
 مقبوؿ 3،36 27 16السؤاؿ  16
 جيد 3،63 29 17السؤاؿ  17
 جيد 3،63 29 18السؤاؿ  18
 جيد 3،75 30 19السؤاؿ  19
 جيد 3،77 31 20السؤاؿ  20

  73،7 592 اجملموع
  8،63 اؼبعدؿ النهائي

 

نظرا إذل جدكؿ التارل، ىر أف ؾبموع نتائج 
 كمعدؽبا 73،75اإلستبانة حصل على النتيجة 

36.8. 
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جبانب اإلستبانة، قامت الباحثة باؼبالحضة 
فمنها كجد بعض . كاؼبقابلة لنيل البيانت الكيفية

 :التأثَتات كاالنتقادات من الطالب، فبا يلى
 كانت األلواف غَت مطابقة كمناسبة ( 1
كانت عملية التعليم اؼبستخدمة هبذا اللعب  ( 2

 جذابة كمروبة
 أف يوضح اإلرشادات زالتوجيهات من ىذا  (3

 اللعب الًتبوم
 أف يستعّد عملية التعليم استعدادا تاما ( 4
  أف تكوف ىذه الوسيلة التعليمية كاقية (5

كىذه مناسبا دبا أخربت الطالب حُت 
من التجربة "اؼبقابلة بالباحثة، كقد تكّلمت كما 

إمبا جذابة كمروبة، فال . القدًن، أحّب كثَتا هبا
كنستطيع أف . نشعر باؼبلل حُت عملية التعليم
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نذاكر اؼبفردات بالسهولة ألف كثَتا من صاحبايت 
 .الاليت دل تفهمن

 (الثاني)التصديق من الخبراء  (.1
يف ىذه اؼبرحلة ىي الفرصة لعرض 

كقد أعطت . البيانات من اإلستبانة للخرباء
الباحثة اإلستبانة إذل اػبرباء كنهم بعدد من 

 :السؤاؿ، كلكن سؤاؿ نتيجة فبا يلي
 جيدا جدا = 5
 جيدا = 4
 مقبوؿ = 3
 ناقص = 2
 راسب = 1

كىذه نتيجة اإلستبياف من اػببَت 
األكؿ، األستاذ عارؼ رضباف حاكم 

                                                           

 اؼبلحق يف KNA/A/12˗4/2017/05أنظر أذل نسخة اؼبقابلة برمز 
 ىذا البحث
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اؼباجسًت، الذم أصلحا يف التاريخ الّثالثاء 
 .2019 من ابريل 30

 (7)اعبدكاؿ
 نتيجة اإلستبانة الثانية من اػببَت األكؿ

عدد  الجوائب رقم
 النتيجة السؤال

 جيد 4 جاذبّية التصميم 1
 جيد 4 دقة اختيار ألواف الغالؼ 2
إمداد إرشادات استخداـ  3

 الوسائط اؼبتعددة 
 مقبوؿ 3

دقة حجم الكتاب  4
 كالكتابة

 مقبوؿ 3

 مقبوؿ 3 الكتابة ؽبا سهلة ليقرأ 5
 مقبوؿ 3 اإلبداع يف تطوير اؼبنتاج 6
دقة الفيس الكتابة  7

للحركؼ اؽبجائية كاألجبديّة 
 ىف الصندكؽ اغبركؼ

 مقبوؿ 3

دقة عدد األعمدة مع  8
 األسئلة اليت مت تقديبها

 جيد 4

مساعدة لًتقية إتقاف  9
 اؼبفردات

 ناقص 2

 ناقص 2تثَت قدرة الرسم التوضيحي  10
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 انتباه الطالب
 جيد 4 يقدـ جدكؿ احملتويات 11
 جيد 4 يقدـ اؼبقدمة 12
 مقبوؿ 3 يقدـ اؼبالحظة اػبتامية 13
 جيد 4 يقدـ الببليوغرفيا 14
إمداد اؼبادة من الشكل  15

 السهل إذل الصعب
 مقبوؿ 3

يتوافق باؼبستول التطوير  16
 الفكرم للطالب

 مقبوؿ 3

 جيد 4 تشجيع فضوؿ الطالب 17
تشجيع تفاعل الطالب مع  18

 موارد التعليم
 جيد 4

األمثلة كالسؤاؿ ىف الوسائل  19
اؼبتعددة التفاعلية نشيط 

الطالب للتعليم اللغة 
 العربية

 مقبوؿ 3

 جيد 4 عرض متسق للتمرين 20
 جيد 4 دقة الكتابة 21
إستخداـ الفضاء بُت  22

 الكلمات
 جيد 4

 مقبوؿ 3 دقة نشر الصفحة 23
استخداـ اللغة ال يسبب  24

 معٌت مزدكج
 جيد 4

 مقبوؿ 3كوسيلة من التعليم ىف  25



 
 

116 
 

 الفصوؿ الدراسية
األمثلة إمداد ىف الوسائط  26

اؼبتعددة التفاعلية سهلة 
 للفهم الطالب

 مقبوؿ 3

التدريبات إمداد ىف  27
الوسائط اؼبتعددة التفاعليو 

يساعد الطالب لًتقية 
 إتقاف اؼبفردات

 مقبوؿ 3

دقة اػبط العريب ك  28
 اإلندكنسية اؼبستخدمة

 جيد 4

 مقبوؿ 3 كضع ربطيط الصورة 29
التعبئة كالتغليف كسائل  30

تعليم إذل ربفيز الطالب 
على الدراسة فرديا  أك 

 صباعيا

 مقبوؿ 3

استخداـ اللغة كفقا ؼبستول  31
 تطوير الطالب

 جيد 4

إستخداـ اللغة بفعالية  32
 ككفاءة

 جيد 4

 جيد 4 دقة اإلختبار الكفاءة 33
 جيد 4 دقة الكتابة سبكن 34
 جيد 4 دقة اختيار ألواف الغالؼ 35
 جيد 4 جاذبّية التصميم 36
 جيد 4اختالفات اللوف مثَتة  37
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 لالىتماـ اؼبستخدمة
 جيد 4 تباين لوف اػبلفية مع اؼبنتج 38
الكلمات اؼبتقاطعة كفقا  39

 عباذبية كسائل اإلعالـ
 مقبوؿ 3

كضوح تصميم التعرض  40
 للمواد

 مقبوؿ 3

دقة كضع العنواف كالفصل  41
 الفرعي من العنواف

 جيد 4

 مقبوؿ 3 مطابق بُت الصورة كاؼبواد 42
األمثلة إمداد ىف الوسائط  43

اؼبتعددة التفاعلية تساعد 
الطالب للفهم تعليم 
 اؼبفردات اللغة العربية 

 مقبوؿ 3

القدرة على توضيح الصور  44
ؼبساعدة الطالب على 

 فهمها

 مقبوؿ 3

التطبيق العلمي لوسائل  45
 اإلعالـ كيسهل ضبلها

 جيد 4

 ناقص 2 كسائط تفاعلية ةحديثة 46
 851 عدد
( 3،43) اؼبعَدؿ

6،86 %
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كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف اؼبنتاج بعد 
. % 6،86اإلصالحات حصل على النتيجة 

كلكن مازالت يف النقصاف، كجد بعض . كىذه
كأكضح األستاذ . األشياء الذم دل يكن مناسبة

عارؼ رضبن حاكم اؼباجسًت عدد من اإلقًتاحات 
 :إلصالح اؼبنتاج الثاين، فهي كما يلي

 اصالح استخداـ الفضاء  (1
 كثافة  (Font)دل يكن أنواع اغبرؼ   (2

كأما اػببَت الثاين ىو األستاذ فارجيانطا 
اؼباجسًت، كىو خبَت من ناحية اؼبواد الدراسية يف 

 من 9تعليم اللغة العربية، الذم أصالحا يف التاريح 
 :، كىذه ىي نتيجتها2019أبريل

 (8)اعبدكؿ
 نتيجة اإلستبانة الثانية من اػببَت الثاين

عدد  الجوائب رقم
 النتيجة السؤال

 جيد جدا 5 االمتثاؿ األىداؼ التعلم 1
 جيد 4 اؼبناسبة باغبجات 2
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عدد  الجوائب رقم
 النتيجة السؤال

 جيد 4 اؼبناسبة باؼبادة الدراسية 3
تصنع الوسائط اؼبتعددة  4

التفاعليةمن السهل إذل 
 الصعب

 جيد جدا 5

تصنع الوسائط اؼبتعددة  5
 التفاعلية من السهل اجملمع

 جيد جدا 5

دقة بنية اللغة العربية  6
 كاإلندكنيسية اؼبشتخدمة

 جيد 4

 جيد جدا 5 دقة اؼبواد 7
 جيد 4 كمية كافية من التمارين 8
 جيد جدا 5 عرض متسق للتمرين 9
الوسائل مساعدة لًتقية  10

 اتقاف اؼبفردات
 جيد 4

التدربات إمداد ىف الوسائط  11
اؼبتعددة التفاعلية تساعد 

 الطالب للفهم اؼبواد

 جيد جدا 5

الوسئل سهولة الطالب  12
 للفهم اؼبواد 

 جيد جدا 5

 جيد جدا 5 ربديثات اؼبواد كالوسائل 13
كسائل اإلعالـ وبفز فعالية  14

 الطالب
 جيد 4

 جيد جدا 5سهولة استخدمها فرديا اـ  15
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عدد  الجوائب رقم
 النتيجة السؤال

 صباعيا
التدربات إمداد ىف الوسائط  16

اؼبتعددة التفاعلية تساعد 
الطالب للفهم تعليم 

 اؼبفردات 

 جيد جدا 5

ربفز كسائل اإلعالـ تفاعل  17
الطالب يف تعليم اللغة 

 العربية

 جيد جدا 5

األمثلة إمداد ىف الوسائط  18
اؼبتعددة التفاعلية سهلة 

 للفهم الطالب

 جيد 4

 جيد جدا 5 دقة معٌت اؼبفردات 19
إستخداـ الكلمات بفعالية  20

 ككفاءة
 جيد 4

دقة اػبط العريب ك  21
 اإلندكنسية اؼبستخدمة

 جيد 4

 جيد جدا 5 دقة نشر الصفحة 22
الوسائل التعليم يزيل اؼبلل  23

 من تعلم اللغة العربية
 جيد جدا 5

تشجيع الطالب على إتقاف  24
 اؼبواد 

 جيد جدا 5

 جيد 4تعزيز اؼبوقف اإلهبايب  25
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عدد  الجوائب رقم
 النتيجة السؤال

الركح الرياضية، الصدؽ )
  (كغَتىا

 115 عدد
 % 92( 4،6) اؼبعَدؿ

 

كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف ىذا اؼبنتاج 
كأكضح . % 92حصل على النتيجة  

األستاذفارجيانطا اؼباجسًت عدد من اإلقًتاحات 
 :إلصالح اؼبنتاج الثاين، فهي كما يلي

 اؼبناسبة باغبجات للطالب (1
األمثلة إمداد ىف الوسائط اؼبتعددة التفاعلية  (2

 سهلة للفهم الطالب
كأما اػببَت الثالث ىو الفضيل األستاذ أضبد 
زبيدم  اؼباجسًت، كىو خبَت من ناحية اللغة، الذم 

 ـ، كىذه ىي 2019 من مايو9أصلحا يف التاريخ 
 :نتيجتها

 (9)اعبدكؿ
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 نتيجة اإلستبانة الثانية من اػببَت الثاين
عدد  الجوائب رقم

 السؤال
 النتيجة

كضوح الكتابية ىف الكتاب  1
 ك سهلة ليقرأ

 مقبوؿ 3

كضوح الكتابية ىف الكتاب  2
 اإلرشادل ك سهلة ليقرأ

 مقبوؿ 3

كضوح توجية استخداـ  3
 الوسائل 

 جيد 4

معلومات كاملة يف  4
 تعليمات الشحن

 جيد 4

إف استخداـ اللغة  5
 متماسك

 مقبوؿ 3

 مقبوؿ 3 عرض متنظم 6
 جيد 4 استخداـ اللغة القياسية 7
فعالية اعبمل العربية كاعبمل  8

 اإلندكنيسية اؼبستخدمة
 مقبوؿ 3

التدربات إمداد ىف الوسائط  9
اؼبتعددة التفاعلية تساعد 

الطالب للفهم تعليم 
 اؼبفردات 

 جيد 4

يتطابق طوؿ اعبملة مع  10
 مستول فهم الطالب

 جيد 4
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عدد  الجوائب رقم
 السؤال

 النتيجة

مطابقة غبجم كشكل  11
 الرسلة ككل

 مقبوؿ 3

توافق الكتابة مع قواعد  12
الكتابة العربية كاإلندكنيسية 

 الصحيحة

 جيد 4

اللغة اؼبستخدمة سهلة  13
 الفهم 

 جيد 4

 جيد 4 دقة اختيار الكلمات كاللغة  14
يتوافق باؼبستول التطوير  15

 الفكرم للطالب
 مقبوؿ 3

اعبملة اؼبستخدمة بسيطة  16
 كمعقدة

 جيد 4

ذبنب استخداـ اعبمل  17
 السلبية

 مقبوؿ 3

 جيد 4 دقة بنية اعبملة 18
الرسالة اؼبنقولة كاضحة كال  19

 تسبب معٌت مزدكجا
 مقبوؿ 3

التحفيز )التفاعل  20
 (كاالستجابة

 مقبوؿ 3

 70 عدد
%  7( 3،5) اؼبعّدؿ
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كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف ىذا اؼبنتاج 
كقد أكضح األستاذ . % 7حصل على النتيجة 

أضبد زبيدم اؼباجسًت عن عدد من اإلفًتاحات 
 :إلصالح اؼبنتاج، فهو كما يلي

 ليست 25ترصبة ؿبفوظات على الصفحة  (1
 صحيحة

 مكتوبة السََّياَرٌة  هبب أف يكوف 9يف الصفحة  (2
 السََّياَرُة 

 الكلمة َمْفتُػْوٌح ليست مكتوبة 71يف الصفحة  (3
 بوضوح

 من اؼبفردات مكتوبة 2 ىناؾ 52يف الصفحة  (4
 بشكل غَت صحيح

 أف يدرؾ اغبركؼ الصعبة يف فراعتها (5
التجربة الميدائية اإلجرائية والتصديق من  .ج

 (الثالث)الخبراء 
قامت الباحثة بالتجربة اؼبيدائية اإلجرائية 

بعدد الطالب كلهم  7Aمن الفصل، فهما الفصل  
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كقد قامت عملية التعليم يف التاريخ .  الطالب22
اّف يف . 2019 من أبريل 15 ك 10،11،12،13

 من أبريل، قامت الباخثة باؼبدرسة 10التاريخ 
التمهيدية عن لعب الكلمات اؼبتقاطعة يف ذالك 

الفصل كمستمرة الًتبوم الكلمات اؼبتقاطعة ؼبعرفة 
كيف . كفاءة الطالب يف تعليم اؼبفردات اللغة العربية

 من أبريل قامت الباحثة 13 ك11،12التاريخ 
بالتجريبة اؼبيدانية للعب  الكلمات اؼبتقاطعة جبمع 

 قامت الباحثة 13 التاريخ كأما يف . 7Aالفصل 
باإلختبار البعدم ككذالك اإلختتاـ عن عملية 

كقد استخداـ اإلختبار . التعليم يف ىذا الفصل
البعد انتهاء عملية التعليم باللعب الًتبوم الكلمات 

اؼبتقاطعة ؼبعرفة الفرؽ كفاءة الطالب يف تعليم 
 .مفردات اللغة العربية

كؼبعرفة قباح استخداـ لعب الًتبوم 
الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم  مفردات اللغة العربية 

يف الفصل السابع باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
معارؼ اغبكمة عرايوف، فاعتمدت الباحثة بنتيجة 

. 7Aاإلختبار القبلية كاإلختبار  البعدية للفصل 
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يف ربليل البيانات   ”KKM“كاستخدمت الباحثة
األتية ؼبعرفة فعالية ىذا اللعب الًتبوم يف تعليم  

 :كنتائجتها كما يلي. مفردات اللغة العربية
 

 (10)اعبدكؿ
 اإلختبار القبلي

قيمة  الطالب رقم
 ملاك
غير  كامل

 كامل
 √  53 أضبد اكوس فراستيو  1

 √  55 عينوف ؿبمودة  2

 √  56 علي سيف الدين  3

  √ 58 أندم موالنا  4

 √  05 أندكا فراستيو  5

 √  04 أردم رييانتو 6

 √  54 أريك كورنيياكاف 7

 √  55 ديكا ترييا أكتامي  8

 √  05 فندم سافوترا  9

  √ 08 كاالع رامبو اناركي  10

 √  55 إليسا  11

 √  04 جورداف جونييانشاه  12

 √  55 روباف سافوتر  13
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قيمة  الطالب رقم
 ملاك
غير  كامل

 كامل
 √  04 ساىركؿ أفندم  14

 √  04 سيفوؿ فوترا ساكتاما  15

  √ 08 سانيت كارميال  16

 √  07 تيٍت ككالندارم  17

 √   07 توتيك  18
 √  56 تيفا اعكوف راكاسيوم 19

  √ 08 أمي سوسانيت  20

 √  55 فيكي أنيع اكوستُت  21

 √  56 يٍت اكوسنياتُت  22

 81 4 572.1 عدد
 كماؿ ناقص 59.75 اؼبعَدؿ

أما بنسبة نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي 
 .59.75القيمة اليت مت اغبصوؿ عليها ىي 
أف  (KKM)أما بالنسبة للمواصفات 

.  نفسا81 نفسا ليس كماؿ 4الطالب اليت كماؿ 
ىذا يبكن أف يرل أف فهمهم يف تعليم اؼبفردات 

 .ىي قليل جدا
بعد أف مت تدريس كتاب اليت تصميها مث 

فعلت اإلختبار القبلي مع الغرض ؼبعرفة تغَت 
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أما بالنسبة . الطالب يف الفهم مفردات اللغة العربية
للقيم اليت مت اغبصوؿ عليها يف اإلختبار البعدم 

 :فيمكن رؤكيتها يف اعبدكؿ التارل
 

 
 (11)اعبدكؿ

قيمة  اسم الطالب رقم
ملاك  
غير  كامل

 كامل
  √ 59 أضبد اكوس فراستيو  1
  √ 59 عينوف ؿبمودة  2
  √ 59 علي سيف الدين  3
  √ 001 أندم موالنا  4
  √ 59 أندكا فراستيو  5
  √ 58 أردم رييانتو 6
  √ 58 أريك كورنيياكاف 7
  √ 59 ديكا ترييا أكتامي  8
  √ 09 فندم سافوترا  9

  √ 001 كاالع رامبو اناركي  10
  √ 09 إليسا  11
  √ 59 جورداف جونييانشاه  12
  √ 58 روباف سافوتر  13
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قيمة  اسم الطالب رقم
ملاك  
غير  كامل

 كامل
  √ 08 ساىركؿ أفندم  14
  √ 09 سيفوؿ فوترا ساكتاما  15
  √ 59 سانيت كارميال  16
  √ 59 تيٍت ككالندارم  17
  √ 59 توتيك  18
  √ 09 تيفا اعكوف راكاسيوم 19
  √ 59 أمي سوسانيت  20
  √ 001 فيكي أنيع اكوستُت  21
  √ 09 يٍت اكوسنياتُت  22
  22  53.2 عدد

 (كما جيد  5.29 اؼبعَدؿ
 

أما بنسبة نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي 
أما  .5.29القيمة اليت مت اغبصوؿ عليها ىي 

أف الطالب اليت  (KKM)بالنسبة للمواصفات 
ىذا يسَت أف لطالب يبدؤكف يف .  نفسا22كماؿ 

 .الفهم اؼبفردات اللغة العربية
 :الصورة
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 الرسم البياين عن نتيجة اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم

 

جبانب اإلعتماد على نتيجة اإلختبار القبلية 
كاإلختبارالبعدية، قامت الباحثة بلمقابلة كاإلستبانة 
كاؼبالحظة على الطالب فصل ؼبعرفة نتيجة اؼبنتاج  

كىذه ىي نتيجة A،السابع " الكلمات اؼبتقاطعة "
 :اإلستبانة من التجريبة اؼبيدانية اإلجرائية

 (12)اعبدكؿ
 نتيجة اإلستبانة من الطالبفي التجربة اؼبيدانية

مجموع  األسئلة النمرة
 النتائج

 النتيجة المعدل

 جيد جدا 4،44 80 1السؤاؿ  1

0

20

40

60

80

100

120
A

h
m

ad
 

A
li

A
n

d
ik

a

A
ri

k

Fe
n

d
i

Ils
a

R
eh

an

Sa
if

u
l

Ti
n

i

Ty
fa

V
ic

xy

Series 1

Series 2



 
 

131 
 

مجموع  األسئلة النمرة
 النتائج

 النتيجة المعدل

 مقبوؿ 3،38 69 2السؤاؿ  2
 جيد جدا 4،5 81 3السؤاؿ  3
 جيد 4،11 74 4السؤاؿ  4
 جيد 3،94 71 5السؤاؿ  5
 جيد 4،16 75 6السؤاؿ  6
 جيد 3،94 71 7السؤاؿ  7
 جيد جدا 4،38 79 8السؤاؿ  8
 جيد 3،94 71 9السؤاؿ  9

 جيد 4.05 73 10السؤاؿ  10
 جيد جدا 4،27 77 11السؤاؿ  11
 جيد 4،16 75 12السؤاؿ  12
 جيد 4،16 75 13السؤاؿ  13
 جيد 3،94 71 14السؤاؿ  14
 جيد 4،16 75 15السؤاؿ  15
 جيد جدا 4،28 77 16السؤاؿ  16
 جيد جدا 4،72 85 17السؤاؿ  17
 جيد جدا 4،5 81 18السؤاؿ  18
 جيد جدا 4،55 82 19السؤاؿ  19
 جيد جدا 4،38 79 20السؤاؿ  20

 جيداجدا 68،1  اؼبعدؿ  النهائى
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نظرا إذل جدكؿ التارل، ظهر أف ؾبموع 
 .68،16نتائج اإلستبانة حصل على نتيجة 

جبانب اإلستبانة من الطالب، قامت 
الباحثة باالستبانة من معلمي فصل السابع، ؼبعرفة 

كىذه . اؼبتطورة" الكلمات اؼبتقاطعة"نتيجة اؼبنتاج  
 :ىي نتيجة اإلستبانة من اؼبعلم يف ذبريبة اؼبدانية

 (13)اعبدكؿ
 نتيجة اإلستبانة من اؼبعلم يف التجريبة اؼبيدنية اإلجرائية

عدد  الجوانب الرقم
 السؤال

 النتيجة

 جيد 4 االمتثاؿ األىداؼ التعلم 1
 جيد 4 اؼبناسبة باغبجات 2
 جيد 4 اؼبناسبة باؼبادة الدراسية 3
تصنع الوسائط اؼبتعددة  4

التفاعلية من السهل إذل 
 الصعب

جيد  5
 جدا

تصنع الوسائط اؼبتعددة  5
 التفاعلية من السهل اجملمع

 جيد 4

دقة بنية اللغة العربية  6
 كاإلندكنيسية اؼبشتخدمة

 جيد 4

 جيد 4 دقة اؼبواد 7
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عدد  الجوانب الرقم
 السؤال

 النتيجة

جيد  5 كمية كافية من التمارين 8
 جدا

 جيد 4 عرض متسق للتمرين 9
الوسائل مساعدة لًتقية اتقاف  10

 اؼبفردات
 جيد 4

التدربات إمداد ىف الوسائط  11
اؼبتعددة التفاعلية تساعد 

 الطالب للفهم اؼبواد

جيد  5
 جدا

الوسئل سهولة الطالب للفهم  12
 اؼبواد 

جيد  5
 جدا

جيد  5 ربديثات اؼبواد كالوسائل 13
 جدا

كسائل اإلعالـ وبفز فعالية  14
 الطالب

جيد  5
 جدا

سهولة استخدمها فرديا اـ  15
 صباعيا

جيد  5
 جدا

التدربات إمداد ىف الوسائط  16
اؼبتعددة التفاعلية تساعد 

 الطالب للفهم تعليم اؼبفردات 

جيد  5
 جدا

ربفز كسائل اإلعالـ تفاعل  17
 الطالب يف تعليم اللغة العربية

جيد  5
 جدا

جيد  5األمثلة إمداد ىف الوسائط  18
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عدد  الجوانب الرقم
 السؤال

 النتيجة

اؼبتعددة التفاعلية سهلة للفهم 
 الطالب

 جدا

جيد  5 دقة معٌت اؼبفردات 19
 جدا

إستخداـ الكلمات بفعالية  20
 ككفاءة

جيد  5
 جدا

دقة اػبط العريب ك اإلندكنسية  21
 اؼبستخدمة

 جيد 4

جيد  5 دقة نشر الصفحة 22
 جدا

الوسائل التعليم يزيل اؼبلل من  23
 تعلم اللغة العربية

جيد  5
 جدا

تشجيع الطالب على إتقاف  24
 اؼبواد 

جيد  5
 جدا

الركح )تعزيز اؼبوقف اإلهبايب  25
  (الرياضية، الصدؽ كغَتىا

جيد  5
 جدا

 116 عدد
( 4،64  ) اؼبعّدؿ

9،28    %
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نظرا إذل جدكؿ التارل، ظهر أف ؾبموع 
. % 9،28نتائج اإلستبانة حصل على النتيجة 

فإف تغَتت من البيانات الكمية إذل البيانات 
الكيفية مؤسسة باتوجية، فانتيجة التالية دبعنفليكوف 

جيد "ظاىرا ككاصحا، صّورت نتيجة التالية دبعٌت 
 ".جد 

جبانب اإلستبانة، قامت الباحثة باالستبانة 
فمنهما كجد . باؼبالحظة لنيل البيانات الكيفية

 : بعض التأثَتات كاإنتقادات من الطالبلي
ترقية ضباسة الطالب يف تعليم اؼبفردات اللغة  (1

 العربية
 إف الوسلة التعليمية جذابة لعملية التعليم (2
 عجلة اؼبعّلم أك الباحثة يف بياف توجية اللعب (3
إف الكلمات اؼبتقاطعة، يساعد الطالب يف  (4

تنمية موقف من اؼبوافق النشطة كاإلجتماعية 
 كالتفعالت بُت األصدقاء
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أف توضح توجية اللعب توضيحا تاما دل يكن  (5
 فيو اإلرتباؾ بُت الطالب

 التصديق من الخبراء ( أ
قامت الباحثة أف يف ىذه اؼبرحلة 

كقد . لعرض البيانات من اإلستبانة للخرباء
أعطت الباحثة اإلستبانة إذل اػبرباء كلهم 

 :بعدد من السؤاؿ، كلكل سؤاؿ نتيجة فبا يلي
 جيدا جدا = 5
 جيدا = 4
 مقبوؿ = 3
 ناقص = 2
 راسب = 1

كىذه نتيجة اإلستبياف من اػببَت 
األكؿ، األستاذ عارؼ رضبن حاكم اؼباجسًت، 

 .2019 مايو 5الذم أصلحها يف التاريخ 
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 (13)اعبدكاؿ
 نتيجة اإلستبانة الثالث من اػببَت األكؿ

عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

 جيد 4 جاذبّية التصميم 1
 جيد 4 دقة اختيار ألواف الغالؼ 2
إمداد إرشادات استخداـ  3

 الوسائط اؼبتعددة 
 مقبوؿ 3

دقة حجم الكتاب  4
 كالكتابة

 مقبوؿ 3

 مقبوؿ 3 الكتابة ؽبا سهلة ليقرأ 5
 مقبوؿ 3 اإلبداع يف تطوير اؼبنتاج 6
دقة الفيس الكتابة  7

للحركؼ اؽبجائية كاألجبديّة 
 ىف الصندكؽ اغبركؼ

 مقبوؿ 3

دقة عدد األعمدة مع  8
 األسئلة اليت مت تقديبها

 جيد 4

مساعدة لًتقية إتقاف  9
 اؼبفردات

 مقبوؿ 3

تثَت قدرة الرسم التوضيحي  10
 انتباه الطالب

 مقبوؿ 3

 جيد 4 يقدـ جدكؿ احملتويات 11
 جيد 4 يقدـ اؼبقدمة 12
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عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

 جيد 4 يقدـ اؼبالحظة اػبتامية 13
 جيد 4 يقدـ الببليوغرفيا 14
إمداد اؼبادة من الشكل  15

 السهل إذل الصعب
 مقبوؿ 3

يتوافق باؼبستول التطوير  16
 الفكرم للطالب

 مقبوؿ 3

 جيد 4 تشجيع فضوؿ الطالب 17
تشجيع تفاعل الطالب مع  18

 موارد التعليم
 جيد 4

األمثلة كالسؤاؿ ىف الوسائل  19
اؼبتعددة التفاعلية نشيط 

الطالب للتعليم اللغة 
 العربية

 مقبوؿ 3

 جيد 4 عرض متسق للتمرين 20
 جيد 4 دقة الكتابة 21
إستخداـ الفضاء بُت  22

 الكلمات
 جيد 4

 مقبوؿ 3 دقة نشر الصفحة 23
استخداـ اللغة ال يسبب  24

 معٌت مزدكج
 جيد 4

كوسيلة من التعليم ىف  25
 الفصوؿ الدراسية

 جيد 4
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عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

األمثلة إمداد ىف الوسائط  26
اؼبتعددة التفاعلية سهلة 

 للفهم الطالب

 مقبوؿ 3

التدريبات إمداد ىف  27
الوسائط اؼبتعددة التفاعليو 

يساعد الطالب لًتقية 
 إتقاف اؼبفردات

 مقبوؿ 3

دقة اػبط العريب ك  28
 اإلندكنسية اؼبستخدمة

 جيد 4

 مقبوؿ 3 كضع ربطيط الصورة 29
التعبئة كالتغليف كسائل  30

تعليم إذل ربفيز الطالب 
على الدراسة فرديا  أك 

 صباعيا

 مقبوؿ 3

استخداـ اللغة كفقا ؼبستول  31
 تطوير الطالب

 جيد 4

إستخداـ اللغة بفعالية  32
 ككفاءة

 جيد 4

 جيد 4 دقة اإلختبار الكفاءة 33
 جيد 4 دقة الكتابة سبكن 34
 جيد 4 دقة اختيار ألواف الغالؼ 35
 جيد 4 جاذبّية التصميم 36
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عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

اختالفات اللوف مثَتة  37
 لالىتماـ اؼبستخدمة

 جيد 4

 جيد 4 تباين لوف اػبلفية مع اؼبنتج 38
الكلمات اؼبتقاطعة كفقا  39

 عباذبية كسائل اإلعالـ
 مقبوؿ 3

كضوح تصميم التعرض  40
 للمواد

 مقبوؿ 3

دقة كضع العنواف كالفصل  41
 الفرعي من العنواف

 جيد 4

 مقبوؿ 3 مطابق بُت الصورة كاؼبواد 42
األمثلة إمداد ىف الوسائط  43

اؼبتعددة التفاعلية تساعد 
الطالب للفهم تعليم 
 اؼبفردات اللغة العربية 

 مقبوؿ 3

القدرة على توضيح الصور  44
ؼبساعدة الطالب على 

 فهمها

 مقبوؿ 3

التطبيق العلمي لوسائل  45
 اإلعالـ كيسهل ضبلها

 جيد 4

 مقبوؿ 3 كسائط تفاعلية ةحديثة 46
  361 عدد
%  7(4،53) اؼبعّدؿ
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كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف اؼبنتاج 
. % 7بعد اإلصالحات حصل على النتيجة 

كلكن مازالت يف النقصاف، كجد بعض 
كأكضح . األشياء الذم دل يكن مناسبة

األستاذ عارؼ رضبن حاكم اؼباجسًت عن 
عدد من اإلفًتاحات إلصالح اؼبنتاج الثاين، 

 :فهي كما يلي
 حجم اػبط لكل كلمة غَت ثابت (1

كأما اػببَت الثالث ىو األستاد 
أضبد زكبيدل اؼباجسًت، كىو خبَت من 
 9ناحية اللعة، الذم أصلحها يف الًتيخ 

 :، كىذه ىي نتيجتها2019مايو
 (14)اعبدكؿ

 نتيجة اإلستبانة الثانية من اػببَت الثالث
عدد  الجوانب رقم

 النتيجة السؤال
كضوح الكتابية ىف  1

 الكتاب ك سهلة ليقرأ
 جيد 4
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عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

كضوح الكتابية ىف  2
الكتاب اإلرشادل ك 

 سهلة ليقرأ

 جيد 4

كضوح توجية استخداـ  3
 الوسائل 

 جيد 4

معلومات كاملة يف  4
 تعليمات الشحن

 جيد 4

إف استخداـ اللغة  5
 متماسك

 جيد 4

 مقبوؿ 3 عرض متنظم 6
 جيد 4 استخداـ اللغة القياسية 7
فعالية اعبمل العربية  8

كاعبمل اإلندكنيسية 
 اؼبستخدمة

 مقبوؿ 3

التدربات إمداد ىف  9
الوسائط اؼبتعددة 
التفاعلية تساعد 

الطالب للفهم تعليم 
 اؼبفردات 

جيد  5
 جد

يتطابق طوؿ اعبملة مع  10
 مستول فهم الطالب

 جيد 4

 مقبوؿ 3مطابقة غبجم كشكل  11
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عدد  الجوانب رقم
 النتيجة السؤال

 الرسلة ككل
توافق الكتابة مع قواعد  12

الكتابة العربية 
 كاإلندكنيسية الصحيحة

 جيد 4

اللغة اؼبستخدمة سهلة  13
 الفهم 

 جيد 4

دقة اختيار الكلمات  14
 كاللغة 

 جيد 4

يتوافق باؼبستول التطوير  15
 الفكرم للطالب

 جيد 4

اعبملة اؼبستخدمة  16
 بسيطة كمعقدة

 جيد 4

ذبنب استخداـ اعبمل  17
 السلبية

 جيد 4

 جيد 4 دقة بنية اعبملة 18

الرسالة اؼبنقولة كاضحة  19
 كال تسبب معٌت مزدكجا

 جيد 4

التحفيز )التفاعل  20
 (كاالستجابة

 جيد 4

 87 عدد
%   87( 3،9)  اؼبعَدؿ
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كنظرا إذل جدكؿ التارل، أف اؼبنتاج 
كقد أكضح . % 87حصل على النتيجة 

األستاذ أضبد الزبيدم اؼباجسًت عن عدد من 
 :اإلقًتاحات إلصالح اؼبنتاج، فهو كما يلى

أف يستخدـ أشكاؿ اغبركؼ الضابطة،  (1
 أم أف زبتار أشكاؿ اغبركؼ الواضحة

 أف صبع الكلمات ضبطا كامال (2
 خصائص الكلمات المتقاطعة ( ب

فبكن لعبها للطالب يف ؾبموعة صغَتة  ( أ
 يتكوف من نفرين أك أكثر

 فبكن لعبها بطريق الفردم أـ اإلجتماعي ( ب
 فبكن لعبها يف أم كقت كمكاف (ج
إمبا ىذه الكلمات اؼبتقاطعة، قدمت  (د

 بطريقة اللعبة كالتعلم
 إمبا ىي كسيلة لتعلم مفردات اللغة العربية (ق
من أىدفها األىم إلضاع اؼبلل كالكسل   (ك

يف تعليم اللغة العربية، كطريقة جديدة 
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لتعلم مفردات اللغة العربية ليس بطريقة 
اغبفظ فحسب، بل بالطريقة اإلبداعية 

 اؼبسركرية
إمبا ىي يساىد الطالب أف يتوصل بُت   (ز

كاحد مع األخرل كينمو نفس 
 .اإلجتماعي، إف كاف لعبها اجتماعيا

 تحليل البيانات ﴾4﴿
مستندا بالبيانات األتية تقدـ الباحثة ربليل 

البيانات من التجربة اؼببدئية، كالتجربة اؼبيدانية الرئيسية، 
خبَت )كالتجربة اؼبيدانّية اإلجرائية، كتصديق من اػبرباء 

 (اللغة، خبَت اؼبواد الدراسية، كخبَت الوسائل التعليمية
 : كما يلى

 تحليل البيانات من التجربة .أ 
 التجربة اؼببدائية  (1

من ىذه التجربة عرفت الباحثة بأف 
الطالبتُت وبباف ىذه اللعب، الكلمات 
اؼبتقاطعة، كقد تكلمت أهنا لعب مريح 
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كمسركر، كلعب التحدم، يقدر على تنمية 
ضباسة الالعب يف التعلم كترقية اؼبفردات 

كلو كاف يف أكؿ اؼبواجهة دل يفهما . اعبديدة
بل يف اؼبواجهة . على توجية اللعب فهما تاما

بعدىا قد كاف قادرا على لعبها، نظرا إذل 
قدرهتم يف تكوين اغبركؼ ليكوف مفردات 

 .صحيحة
 التجربة اؼبيدانية الرئسية  (2

من ىذه التجربة عرفت الباحثة بأهنن 
لعنب باغبماسة كاؼبسركرة، نظرا إذل أباءىم 

بالوقت كالراحة، حىت ما أردف بالرجوع 
ىذه ىي دليل بأهنن أحنب . إلستمرار اللعب

لذلك زادت ضباستهّن . ىذه اللعب حباكثَتا
كرغباهتّن يف تعلم مفردات اللغة العربية بالعب 

 .الكلمات اؼبتقاطعة
 التجربة اؼبدانّية اإلجرائية  (3
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من ىذه التجربة عرفت الباحثة بأهنن 
ألف قد . لعنب باغبماسة كاؼبسركرة، بل يزيد

ظهرت بينهم نفسية اؼبسابقة كاؼبنافسة بُت فرقة 
كمن خالصة اؼبقابلة، خلصت . كفرقة األخرل

الباحثة بأف كثَتا من الطالب وببوف اللعب 
كأسباهبا . الكلمات اؼبتقاطعة صباعيا ال فرديا

كثَتة، كما تنمية نفوس اإلجتماعية، ككذالك 
ازدياد معرفتهّن بطريقة اؼبشاركة كاؼبشاكرة مع 

 .صاحب الفرقة، كغَتىا
 خبَت الوسائل التعليمية ( أ

كخالصة من نتيجة اإلستبانة للخبَت 
 :الوسائل التعليمية فهو كما يلي

ؾبموع  اإلستبانة
 النتائج

التقد اؼبعدؿ النهائي
 ير

 جيد%(  6،46) 3،3 153 األكذل

                                                           

 اؼبلحق يف ىذا A/KNA/2018/13˗4.8أنظر إذل نسخة اؼبقابلة بالرمز 
 البحث
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 جيد%( 86،6) 3،34 158 الثانية
 جيد%( 7 ) 45،3 163 الثالثة

 نتيجة ازدادتذالك عرؼ بأف من 
اإلستبانة من خبَت الوسائل التعليمية من كل 

إّف ىف أكؿ تقديره جيد، مث . حُت إذل حُت
 .  جيد، كاالخر صار جيدفصارازداد 

 خبَت اؼبواد الدراسية ( ب
كخالصة من نتيجة اإلستبانة للخبَت  

 :اؼبواد الدراسية فهو كما يلي
ؾبموع  اإلستبانة

 النتائج
 التقدير اؼبعدؿ النهائي

 جيد%( 72) 3،6 90 األكذل
 فبتاز%( 92) 4،6 115 الثانية
 فبتاز%(  9،28)4،64 116 الثالثة

 بأف ازدادت نتيجة عرؼذالك من 
اإلستبانة من خبَت اؼبواد الدرسية من كل حُت 

إّف ىف أكؿ تقديره جيد، مث ازداد . إذل حُت
 . فصار فبتاز، كاالخر صار فبتاز
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 خبَت اللغة ( ت
كخالصة من نتيجة اإلستبانة 

 :للخبَتاللغة  فهو كما يلي
 
ؾبموع  اإلستبانة

 النتائج
 التقدير اؼبعدؿ النهائي

 فبتاز%(  72  )3،6 72 األكذل
 جيد%( 7  )3،5 70 الثانية
 فبتاز%( 87) 3،9  87 الثالثة

ذالك عرؼ بأف ازدادت نتيجة من 
. اإلستبانة من خبَت اللغة من كل حُت إذل حُت

إّف ىف أكؿ تقديره ناقص، مث ازداد فصار 
 . مقبوال، كاالخر صار جيد

 الثانيةاإلصالحات  .ب 
استنادا بالتعليقات كاإلقًتاحات 

كاإلرشادات من اػبرباء،  ككذالك من التجريبة 
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اؼبيداية الرئسية، فأصلحت الباحثة اإلنتاجات 
 . حىت يكوف شاملة

جاذبّية التصميم يف 
 األكؿ

 
 
 
 

 تصميم مقدمة يف األكؿ
 

 
 
 
 

  ؿبتويات الكتاب
 

 
 
 

 
كتاب ارشادم لعب 
 الكلمات اؼبتقاطعة
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   قيادة كحدة
 
 

 
الصور الكلمة اؼبتقاطعة 

1 
 

 

 2 قيادة كاحدة 
 

 
 
 
 

الصورالكلمات  
   2اؼبتقاطعة
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  3فيادة كاحدة 
 
 
 

  3الكلمات اؼبتقاطعة 
 
 

 

  قائمة اؼبراجع
 

 
 

 

 

 تطبيق استخدام الكلمات المتقاطعة ﴾5﴿
كقد قامت الباحثة بثالث التجربات، 

التجريبة اؼببدائية كالتجريبة اؼبيدانية الرئيسية كالتجريبة 
يف أكؿ التجريبة يعٍت التجريبة اؼببدائية، . اؼبيدانية

قامت الباحثة بالطالب من فصل السابع باؼبدرسة 
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كال حظة . الثانوية اإلسالمية معارؼ اغبكمة عرايوف
الباحثة بأهنما وبباف ىذه اللعب، الكلمات 

اؼبتقاطعة، كلو كاف يف أكال اؼبواجهة دل يفهما على 
بل يف اؼبواجهة تعدىا قد . توجية اللعب فهما تاما

كاف قادرا على لعبها، نظرا إذل قدرهتم يف تكوين 
 .اغبرؼ ليكوف مفردات صحيحة

مث قامت الباحثة بالتجريبة اؼبيدانية الرئيسية 
فمن مالحظة .  بثماين طالبAبفصل السابع 

الباحثة، أهنن لعنب باغبماسة كاؼبسركرة، نظرا إذل 
أباءىم بالوقت كالراحة، حىت ما أردف بالرجوع 

 .ذه اللعبقذه ىي دليل أحُت ق. إلستمرار اللعب
قامت الباحثة بالتجريبة اؼبيدانية كحينما 
طالب، كقعت أيضا مثلما A22بفصل السابع 

أهنن لعنب . كقعت بالتجريبة اؼبيدانية الرئيسية
ألف قد ظهرت بينهم . باغبماسة كاؼبسركرة، بل يزيد
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كلكن يف ىذه التجريبة . نفسية اؼبسابقة كاؼبناقسة
صارت متفرقة بالتجريبة القديبة، ألف قامت فيها 

قباح استخداـ الكلمات  ؼبعرقة KKM  اإلختبار
اإلختبار القبل كاإلختبار اؼبتقاطعة دبقارنة نتيجة 

 .البعدم
ذلك دليل بوجود الفرؽ يف إتقاف اؼبفردات 

على الطالب فصل السابع دبدرسة الثناكية 
اإلسالمية معارؼ عرايوف بُت قبلية كبعدية تطبيق 

كمنها ظهرت . الوسائل التعليمية الكلمات اؼبتقاطعة
بأف قد صارت تعليم مفردات اللغة العربية بالوسائل 

قادرة على ترقية  (الكلمات اؼبتقاطعة)التعليمية 
لذالك، . إتقاف الطالب يف مفردات اللغة العربية

يقاؿ بأف الكلمات اؼبتقاطعة فعالية إلستخداـ يف 
 . تعليم مفردات اللغة العربية
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 
قد انتهت الباحثة يف كتابة ىذا البحث، كيف األخر 

 :ستقدـ الباحثة نتائج البحث كمقًتحات البحث التالية
 خالصة نتائج البحث. 1

تطوير كسائل التعليم على أساس اللعب  .أ 
الكلمات اؼبتقاطعة يف تعليم مفردات اللغة العربية 

باؼبدرسة الثانوية اغبكمة عريوف دبراحل البحث 
كالتطويرم العشرة فهو ربليل اغباجات كاؼبشكلة، 

صبع البيانات، التصميم األكذل اؼبنتاج، التجربة 
، (األكؿ)اؼببدئية كالتصديق من اػبرباء 

اإلصالحات األكذل، التجربة اؼبيدانية الرئيسية 
، اإلصالحات (الثاين)كالتصديق من اػبرباء 

الثانية، التجربة اؼبيدانية اإلجرائية  كالتصديق من 
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، اإلصالحات األخَتة كاإلنتشار (الثالث)اػبرباء 
 . (اإلنتاج النهائي)

تطبيق  الوسائل اللعب الكلمات اؼبتقاطعة  .ب 
يشتمل فيو )مبتدئة باستعاد التاـ من اؼبدرس 

 اؼبفردات كاؼبعٌت ككذلك استعاد اللعب من
مث مستمّر باللعب . (استعداد يف التعليم

يشتمل فيو اللعب كالتعلم )مطابقات بأنظمتها 
يف تكوين اغبركؼ كتعّلم اؼبفرذات العربية كذلك 

، كيف النهاية اؼبذاكرة اعبماعية عن (اؼبعٌت
اؼبفرذات احملصولة من بعد لعب الكلمات 

كمن . اؼبتقاطعة ككذلك تعُت الغلبة كاؽبزيبة
تطبيقها، كجد الفرؽ يف إتقاف اؼبفرذات على 

الطالب فصل السابع باؼبدرسة الثانوية معارؼ 
اغبكمة عريوف بُت قبلية كبعدية تطبيق الوسائل 

التعليمية الكلمات اؼبتقاطعة داللة بنتيجة 
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. (اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم)اإلختبارت 
اىل الوسائل، اؼبواد، )كقد أصلح هبا األىلُت 

. حىت تتكوف لياقة يف استحدامها (كأىل اللغة
لذلك، يقاؿ بأف الكلمات اؼبتمقطعة فعالية 

إلستخداـ يف تعليم مفردات اللغة العربية لطالب 
الصف األكؿ باؼبدرسة الثانوية معارؼ اغبكمة 

فهي كسيلة التعليمية اعبذابة على شكل . عرايوف
 .اللعب كالتعلم

 
 المقترحات. 2

يف ضوع نتائج ىذا البحث العلمي اقًتحت 
الباحثة بإجراء اؼبزيد من البحوث كالدراسات يف 

ؾباؿ تعليم اللغة العربية حىت يكوف أحسن فبا قد 
 :كاإلقًتاحات من البحثة كما يلي. سبق
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وبتج ىذا البحث إذل اإلستمرار، أف يقـو  .أ 
 الباحثوف األخركف يف ربسينو كتعميقو

أف يقـو الباحثوف األخركف بتصميم الوسيلة  .ب 
اعبذابة كاعبيدة أكثر حىت يكوف تعليم اللغة 

 العربية أحسن فبا قد سبق
يرجي على مدرسي اللغة العربية أف يستفيد  .ج 

تعليم اللغة نتاائج ىذا البحث اؼبفيدة يف 
 تعليم مفردات اللغة العربيةيف العربية، كخاصو 
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