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 الستفاء بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجاان
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 واحلكومّة فونوروج امعة اإلسّلمّةاجل
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 صادللخ  

 استيعاب . "استخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة لًتقيةٕٕٓٓ. يانعة، هانوم
ادلفردات لطالب الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف ادلدرسة العالية 

" البحث ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓاإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو السنة الدراسية 
العلمي، قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالعلـو التعليمية ابجلامعة اإلسالمية 

 ستا  ففرفدؿ فطر نور السالـ ادلاجستَت. احلكومية فونوركجو. ادلشرؼ األ
 : كسائل، لعبة الكلمات ادلتقاطعة، ادلفردات. الكلمة األساسّة

 
مشكالت تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل 
فونوركجو منها الطالب للمفردات زلدد. ك ؾ احلاؿ ألّف الوسائل كأساليب التعليم 

ادلدرس زلدد يف تعليم اللغة العربية. ابإلضافة إىل  لك، كثَت الطالب رغب ابستخداـ 
عن الدرس اللغة العربية كال ميوؿ كالدفاع يف نفسهم. فشعر الطالب التعب كادللل. 
كبعضهم صعوبة لفهم ادلادة اللغة العربية. ادلفردات أىم كأفضل على كل شيئ لفهم 

ادلفردات جبيد. حلل ادلشكالت تستخدـ الباحثة ماداهتا. كلذلك فرجى الطالب اف فتقن 
كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة ذلذا البحث. هبذه الوسائل ؽلكن اف فساعد الطالب يف 
اتقاف ادلفردات. ألّف كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة شخذ العقل كارتفاع شعور الفضويل 

 علم مع اللعب. عن الشيئ كؽلارس ابدلشاركة كشعور الطالب ابلفرح ألّف الت

كمن ىذه ادلشكلة جربت الباحثة الستخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة 
لًتقية ادلفردات لطالب الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف ادلدرسة العالية 

 . ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓاإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو السنة الدراسية 

دلعرفة عملية التعليم ادلفردات بوسائل لعبة ( ٔفاألىداؼ ذلذا البحث ىو: )
الكلمات ادلتقاطعة يف تعلم اللغة العربية لطالب الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية 
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( دلعرفة ترقية ادلفردات ٕالثانية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو. )
يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية األكىل  لطالب الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية

 فونوركجو. 

استخدمت الباحثة يف ىذا البحث مدخل البخث اإلجرائي الصفي 
(Classroom Action Research من طراز كورت ليوفن الذم مقدـ يف دكرفن ك كل )

  الدكر ترتيب على أربعة مراحل كما فلي:  اخلطلة كالتنفيذ كادلالحظة كالصورة ادلنعكسة.

 استيعاب ( استخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة لًتقيةٔمن نتائج البحث اّف )
ادلفردات لطالب الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية 

بدأ شرح ادلادة من ادلدرسة  ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓاحلكومية األكىل فونولركجو السنة الدراسية 
دلهنة كاحلياة" ابستخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة. كبعد  لك فتعلق دبوضوع "ا

تتلفظ ادلدرسة ادلفردات مث فكرر الطالب. ليعرؼ معناىا ترشد كتواجو ادلدرسة عن 
ادلفردات حىت فرّشح الطالب عن معناىا. يف عملية التعليم طلبت ادلدرسة الطالب دللء 

ليم اللغة العربية كاادثة كفصنع اجلملة من ادلربعات الفراغات كتطبيق ادلفردات يف تع
استخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة ترتقي درجات الطالب ( ٕادلفردات معينة. )

يف االختبار  ٜٓٛٔمن االختار القبلي كاالختبار األكؿ مث االختبار الثاين فهي إمجايل. 
اين. ككانت ترقية يف نتيجة يف االختبار الث ٜٕ٘ٙيف االختبار األكؿ مث  ٕٕٓٛالقبلي ك

يف االختبار القبلي ك  ٕٛ,ٗ٘ادلعدلة من قيمة الطالب, كىي ترقية تبدأ من العدد 
يف االختبار الثاين. كىناؾ أفضا ترقية نسبة  ٚٙ,ٔٛيف االختبار األكؿ مث  ٜٓ,ٜٙ

ك ترقية من  ٜٓ,ٜالطالب اكتماؿ ترقية من النسبة االكتماؿ يف االختبار القبلي %
مث ترقية من النسبة االكتماؿ يف االختبار  ٛٗ,ٛٗة االكتماؿ يف االختبار األكؿ %النسب

 .ٜٓ,ٜٓالثاين %
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 الباب األو ل
مة  ادلاد 

 خلفّة البحث﴾ أ﴿

اف فذكي الشباب. يف كل الًتبية اىّم حاؿ يف الزماف اآلف. ابلًتبية سيكوف 
الًتبية ابلطبع عملية التعليم. توزع تربية عمال بصفتو ثالثة اجناس منها تربية رمسية 
كتربية أىلية كتربية غَت رمسية. ابلًتبية الرمسية ىكذا غلبنا كالشباب ليشًتؾ فيها 

 بفعلي. يف تربية رمسية مراحل دبناسبة احلاجة كاستطاعة الطالب.

إندكنيسيا منها ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية كاألىلية  مراحل تربية يف
كادلدرسة الثانوفة احلكومية كاألىلية كادلدرسة العالية احلكومية كاألىلية. الًتبية يف 
إندكنيسيا جبنسُت فعٍت تربية عمومية ك تربية دفنية. تربية عمومية يف ظل كزفر الًتبية 

شؤكف الدفنية. اختالؼ برانمج جامعي بينهما كالثقافة اما تربية دفنية يف ظل كزفر ال
 لتحقيق احسن الًتبية.

تبٌت الًتبية يف إندكنيسيا ظلو ج ادلنهج ادلتنوعة. كفستعمل اخَتا حىت اآلف 
" ابدلدخل سينتيفيك )فركز التعليم لطالب(. ىذا ادلنهج ٖٕٔٓفعٌت "ادلنهج 

ات إىل الًتبية يف ابألساس اخللقية الىت شعرت تناسب ابحلاجات اجملموع ٖٕٔٓ
إندكنيسيا. هبذا ادلنهج، غَت التفت إىل ادلعرفة، كذلك مطالب الطالب للخلقية 

 احلسنة فطبق يف األخالؽ الكرؽلة فوميا.

خصوصا لًتبية يف ظل كزفر الشؤكف الدفنية سبلك رلموعات ادلادة الدفنية 
مثاذلا القرآف كاحلدفث كالفقو كالعقيدة األخالؽ كالتارفخ الثقاؼ اإلسالـ كاللغة 
، فنجح الًتبية فقرر بعض  العربية. كلها مادة كاجبة يف كل ادلرحلة. على العمـو

قة كادلدرس كالتالميذ كمنهج التعليم ك كسائل ادلتغَت. كاف ادلتغَت يف ىذه الًتبية عال
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التعليم. إف مل كاحد فقط من بعض ادلتغَت، ادلثاؿ كاف مدرس فقط كادلعلم بدكف 
ككذلك ابلعكس، إف كاف  ٔالتالميذ كادلتعلم، فلم غلد عملية التعليم حبسن.

 التالميذ بدكف ادلدرس. فلذلك غلب على عملية التعليم اف فتم متغَتا بطيب.
، كل مؤسسة الًتبية تعليم اللغة منها اللغة اإلندكنيسيا كاللغة  على العمـو
اإلصلليزفة كاللغة العربية. األصل أّف الناجح ال فصلو الدارس اللغة العربية إاّل كقد 
تعّلم كتسّلط اللغة األمي. اللغة العربية أىم الدرس ابلًتبية يف إندكنيسيا. اعطى 

ادة اللغة العربية ىو طبعا يف كل ادلرحلة. دلنفذ التعليم منفذ التعليم اإلسالمي ادل
احلكومية اك األىلية. اللغة العربية لغة اجنيب للدارس إبندكنيسيا، لكن الدارس يف 
إندكنيسيا كثَت سكانو بدفن اإلسالـ، فطبعا فعّرفوهنا منذ الصغَت. قبل الطالب اف 

راءة القرآف كالصالة. سول  لك، فعرفوا اللغة العربية يف ادلدرسة، تعلة الطالب ق
علـو ادلعرفة عموما كدفنية اصلو من اللغة العربية كىو شغل من العلماء ادلسلم يف 

 ٕالعامل. علذلك اللغة العىبية اىّم اضالع.
فتكوف تعليم اللغة العربية من ثالث كلمات. كلمة التعليم يف اللغة تعٍت 

كل شيئ فرتبط بعملية التدرفس.   الطرفقة، اك عملية التدرفس على شيئ. نواتو
فعرؼ رمافوليس عن التدرفس كالتحوفل ادلعرفة من شخص لدفو معرفة إىل آَخرفن 
ال فعرفوف من خالؿ عملية التعليم كالتعلم. اللغة العربية ىي كسيلة اتصاؿ يف 
شكل كلمات فستخدمها العرب للتعبَت عن نواايىم كاىدافهم. ؽلكن اف فستنبط 

غة العربية ىو زلاكلة لنقل ادلعرفة ادلتعلقة ابللغة العربية من قبل ادلعلم أّف تدرفس الل

                                                             
 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi,، عبد احلميد، ك آخركفٔ

Materi, dan Media ،( ،ٕٛٓٓماالنج : اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج فرفس ،)ٔ٘ٚ. 

 .ٔ(، ٜٕٓٓيا كرات : تَتاس، )فوج ،Pengajaran Bahasa Arabر، اأمحد زلتدم انصٕ
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للطالب، هبدؼ اف فتمكن الطالب من فهم كإتقاف اللغة العربية، ك حىت ؽلكن 
 تطوفرىا.

تعليم اللغة األجنبية اك تدرفسها عملية معقدة للغافة مع العدفد من 
سلتلفة فيما فتعلق بتدرفس اللغة الظواىر، حىت النادر من لكل شخص كجهة نظرفة 

األجنبية. ىناؾ بعض عوامل ؽلكن اف تؤثر على تعليم اللغة. العوامل الرئيسية اليت 
ترتبط ارتباطا كثيقا إبكتساب اللغة األجنبية ىي العوامل الداخلية للمتعلمُت 

 ٖكالعوامل اخلارجية للمتعلمُت كادلتعلمُت كالفراد.
اك اخلوؼ من اللغة العربية. طلع اخلوؼ  فشعر كثَت الطالب ابلكراىية

كالكراىية على العوامل، مثل اللغة العربية الداخلية نفسها، كالعوامل اخلارجية مثل 
بيئة تعلم الطالب األقل، كما استخداـ الطرفقة ك السًتاتيجية كقص الوسائل كال 

مؤثرة للغافة  فتم كتاب ادلنهج كاخللفية التعليمية للطالب. عوامل ادلتعلمُت انفسهم
يف عملية التعليم، مثل االىتماـ كاالستعداد كالثقة كعدـ االستسالـ أبدا. كما عرب 
عن ادلدرس اللغة العربية يف ادلدرسة العالية احلكومية األكىل فونوركجو أّف كثَت 
الطالب غلدكف صعوبة ىف فهم ادلواد العربية بسبب خلفيتهم التعليمية من ادلدرسة 

فعرفوا ابدا دركسا ابللغة العربية، كؽللك الطالب قليل ادلفردات حىت  العمومية. مل
كفقا لطبيعة اللغة، تعليم ادلفردات  ٗففهم بعض الطالب ادلواد يف عملية التعليمية.

                                                             
،)ماالنج : اجلامعة اإلسالمية Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب رشيدم، ٖ
 .ٛٔ(، ٜٕٓٓماالنج فرفس، 

 يف ملحق ىذا البحث W/05-XI/9109/10ابلة أنظر إىل نسخة ادلقٗ
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ال فعلم بكلمات رلانية، كلكن الكلمات ادلوجودة يف سياؽ اخلطاب،  ات الصلة 
 ٘ابدلوضوعات، ك ادلتعلقة دبجاؿ معُت.

ادلدرسة العالية  ٕالطالبة يف صف العاشر من قسم العلـو الطبيعة قالت 
احلكومية األكىل فونوركجو أهّنم ال ففهم درس اللغة العربية ألف كثَت منهم متخرجوف 
من ادلدرسة الثانوفة العمومية. "ال نعرؼ كيفية الطرفقة لنفهم اللغة العربية". اما 

سالمية اك ادلعهد قد فهم عن ادلادة الطالب متخرجوف من ادلدرسة ادلتوسطة اإل
اللغة العربية كلو على االقل منهم ال ففهم بكاملة. تشكى اكثر منهم ألف ؽللكوف 
ادلفردات على االقل، حىت ال فقدر ليفهم اللغة العربية. على اّف أمر األستا  اللغة 

قليل ادلفردات ؽللكوهنا بسبب على الطرفقة  ٙالعربية ليحفظ ادلفردات.
إلسًتاتيجية كالوسائل ادكد ىف عملية التعليم اللغة العربية. كاخَته فشعر كا

 الطالب ادللل كالتعب لتعلم اللغة العربية.
كما عرب نور فطرم ك سييت اكرايان رمحاكايت اّف ىناؾ بعض ادلشكالت يف 
 تعلم ادلفردات. ادلشكلة األكىل كاألساسة ىي قلة ادليوؿ كالدكافع لتعلم ادلفردات
لدل الطالب. كادلسألة الثانية ىي ضعف الطلبة على حفظ ادلفردات الىت قد 

 ٚتعلموىا. كادلسألة الثالثة ىي قلة الوسائل التعليمية كظلا جها لفعالة للطلبة.
كما قاؿ رانتيكا كفيصل عبد هللا أّف خلق ظركؼ تعلم فعالة ليس ابألمر 

عملية التعليم، كاعداد  السهل. غلب اف فكوف اف ىناؾ افضل زبتيط شلكن يف
                                                             

 Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media dalam Pembelajaranدمحم خليل هللا، ٘

Bahasa Arab ،Jurnal Pemikiran Islam،ٖٚ ،ٔ فوين ،ٕٕٓٔ ،ٜٔ. 

 يف ملحق ىذا البحثW/95-IX/9109/19أنظر إىل نسخة ادلقابلة ٙ

كايت، اثر استخداـ مربع الكلمات يف تعليم ادلفردات ك تعلمها، ارمحيت اكرايان ينور فطرم ك سٚ
 .ٖٗٔ – ٕٗٔ، ٗ، ٔعربيات، 
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كفق دلسفالة أّف الوسائل الىت ؽلكنها  ٛالوسائل ادلناسبة مع ادلواد الىت سيتم تدرفسها.
ربسُت العملية كنتائج التعلم من أجل خلق تعلم مبتكر كفعاؿ أحدىا مع كسائل 

األلعاب اللغوفة ىي أنشطة ؽلكن اف تساعد يف ربسُت  ٜالتعليم يف شكل ألعاب.
 ٓٔلطالب بكامل. صرح بذلك عبد الرمحن بن شيك.مهارات ا

كل لغة ذلا مكوانت اك عناصر ال ؽلكن مفصل من بعض اآلخر. تتكوف 
عناصر اللغة من األصوات كادلفردات كالقواعد. يف تعليم اللغة ىناؾ اربع مهارات 
غلب اف فتقنها ادلتعلموف، ك غالبا ما فشار إليها فسمى دبهارة اللغوفة. كتشمل 

رات اللغوفة اإلستماع كالكالـ كالقرأة كالكتابة. فرجى تعلم اللغة العربية اف ادلها
 فستطيع ابستخداـ اللغة العربية شفهيا اك ربرفراي.

حىت فتمكن الطالب من اتقاف كل مهارة،  غلب اف ففهم الطالب عناصر 
اللغة اكال، خاصة ادلفردات. ففهم ادلفردات ىو خطوة األكىل كىو اىم شيئ يف فهم 
اللغة العربية. ادلفردات تعٌت ذبتمع الكلمات. ؽلكن للجميع لغواي كتابيا اك شفهيا اـ 

اف ففهم لغة اجنبية، غلب عليو اف  عالمة ألف لدفهم مفردات. عندما فرفد شخص
 فتقن مفردات اللغة. 

دبناسبة شرح األعلى، غلب اف فكوف ىناؾ إجراء من قبل ادلعلم لتحسُت 
جودة عملية تعليم حىت فتمكن الطالب من فهم دركس اللغة العربية جيدا. اكؿ 

                                                             
 Penggunaan Media TekaTeki Silang dalam Meningkatkanرانتيكا ك فيصل عبد هللا، ٛ

Hasil Belajar Siswa Kelas II Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman 

Pengabuan Kabupaten Pali ،ٔ فنافر ،ٕٓٔ٘ ،ٕٔٛ. 

 Penggunaan Media Permainan Memasangkan Kartu dalam Pembelajaranمسفالة، ٜ

Bahasa Arab di SMA ،Bahasa & Sastra ،ٖٔ ،ٔ ابرفل ،ٕٖٓٔ ،ٖ. 

تدائية يف برانمج جي بن شيك، األلعاب اللغوفة يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلباعبد الرمحن ٓٔ
 .ٕ٘ٔٓ، ٕ، ٕقاؼ يف مالزاي، عربيات، 
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فردات شيئ ػلتاج الطالب إىل اتقانو فعٌت اتقاف ادلفردات، ألف من خالؿ إتقاف ادل
سيستطيع الطالب اف ففهم دركس اللغة العربية. لذلك ترفد الباحثة  اف تبحث 

 Crossword"استخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة )إبجراء الصفي دبوضوع 

Puzzle لًتقّية ادلفردات لطاّلب الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف )
 – ٜٕٔٓة األكىل فونوركجو الّسنة الدراسّية ادلدرسة العالية اإلسالمّية احلكوميّ 

ٕٕٓٓ ." 

 حتديد البحث﴾ ب﴿

كثَت الطالب يف الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانيةيف ادلدرسة العالية 
احلكومية األكىل فونوركجو فواجهوف صعوبة يف فهم اللغة العربية ألف ىناؾ بعض 

كادلقابلة مع ادلدرس كبعض الطالب ادلشكالت الىت ربدث. كفقا ادلالحظة األكلية 
فعرؼ أّف صعوبة الطالب يف فهم اللغة العربية لسبب بعض العوامل. ال فزاؿ زاد 
األكؿ من الطالب يف تعلم اللغة العربية، ألف كثَت الطالب متخرجوف من ادلدرسة 
ة ادلتوسطة العمومية. زاد األكؿ ىنا تعٌت ادلفردات. ابإلضافة إىل اخللفية التعليمي

لدفهم، فواجهوف صعوبة لفهم اللغة العربية ألف األساليب ك اإلسًتاتيجية ك كسائل 
 الىت فستخدمها ادلدرسوف عند التعليم زلدكدة للغافة.

يف تناسب على خلفية البحث ك بعض ادلشكالت، ىذا البحث سيبحث 
ادلفردات  استيعاب لًتقية (crossword Puzzle)كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة

لطالب الصّف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانيةيف ادلدرسة العالية احلكومية 
 األكىل فونوركجو.
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 سؤاال البحث﴾ ج﴿

كيف تعليم ادلفردات بوسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة لطالب الصف العاشر  .0
لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل 

 فونوركجو؟
صف العاشر مات ادلتقاطعة لطالب الكللعبة ال وسائلنتيجة التعليم بكيف  .9

العالية اإلسالمية احلكومية األكىل  ادلدرسة الثانية يف ةيقسم العلـو الطبيعل
 و؟فونوركج

 أهداف البحث﴾ د﴿

 دبناسبة أسئلة البحث األعلى، اىداؼ البحث إجراء الصفي شلا فلى:

ادلفردات بوسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة يف تعلم اللغة  معرفة عملية التعليم .0
العربية يف الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف ادلدرسة العالية 

 احلكومية األكىل فونوركجو.
يف تعلم اللغة  بوسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة ادلفردات معرفة نتيجة التعليم .9

العالية احلكومية  ادلدرسة العلـو الطبيعية الثانيةلقسم صف العاشر الالعربية يف 
 و.األكىل فونوركج

 فوائد البحث﴾ ه﴿

 فوائد نتائج ىذا البحث ىي: 
 للمدرس .0

كمادّم اإلعتبار للمدرس لتنفيذ تعلم اللغة العربية ادلمتع ابستخداـ كسائل 
 لعبة ادلناسبة حبيث فتم ربقيق أىداؼ التعلم على النحو األمثل.
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 للطالب .9
 توفَت البصَتة كخربات التعلم شلتعة يف تعلم اللغة العربية.

 للباحثة .3
 تطوفر ادلعرفة العلمية من الناحية النظرفة كالعملية. ؽلكن للباحثة

 تنظّم كتابة البحث﴾ و﴿

لتسهيل البحث ك الفهم فقسمت الباحثة ىذا البحث العلمى إىل مخسة ابواب  
 كما فلى: 

من اخللفية البحث ك ربدفد البحث ك سؤاال البحث الباب األكؿ : ادلقدمة تتكوف 
 ك أىداؼ البحث ك فوائد البحث ك تنظيم كتابة البحث.

الباب الثاىن : فتكوف من البحوث السابقة ك اإلطار النظرم ك ىيكاؿ التفكَت ك 
 فركض البحث.

الباب الثالث :ك ىو منهج البحث، فنكوف من نوع البحث ك موضوع البحث ك 
ك إجراءات البحث الىت تتكوف من اخلطة ك التنفيذ ك  متغَت البحث

 ادلالحظة ك الصورة ادلنعكسة. 
الباب الرابع :ىي نتيجة البحث، تتكوف من عرض البياانت ك تفسَت البياانت كل 

 الدكر ك ربليل البياانت.
 الباب اخلامس : ىو اإلختتاـ ػلتول فيو اخلالصة ك اإلقًتاحات.



 

ٜ 
 

 الباب الثاين

 حبوث الساباة و اإلعار النظري و هّكال التفكري و فروض البحث

 حبوث الساباة ﴾أ﴿
العلـو ( كلية الًتبية ك ٕ٘ٔٓنور صاحلة )البحث العلمي الذم كتبتو حنيفة  .0

ادلدرس دبدرسة اإلبتدائية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية التعليمية لقسم تعليم 
موالان مالك إبراىيم ماالنج ربت ادلوضوع "استخداـ كسائل الكلمات 
ادلتقاطعة لتحسُت ادلفردات لطالب الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية هنضة 
العلماء موضوع العلـو يف فاندايف ماالنج. أما خلفية البحث ذلذا البحث ىو 

فستخدـ ادلدرس بطرفقة اخلطابة  فستطيع الطالب ليحافظ ادلفردات ألف ال
عدـ كسائل التعليم، فشعر الطالب صعوبة ليفهم ادلفردات. تغرض من ك 

البحث العلمى ىو فكشف ك فتطور ك فثبت ادلعرفة عن ادلفردات يف التعليم. 
ادلفعوؿ ىو الطالب صف لبحث ىو حبث العمبية يف الفصل، ك ك خذا ا

ئق. أما الواثمعلومات البحث بطرفقة اإلختبار كادلالحظة ك امس. ذبمع اخل
 الكمي. ربليلها بطرفقة الكيفى ك 

من نتائج البحث ىي: اّف كسائل الكلمات ادلتقلطعة قدرة على ربسُت ك 
ادلفردات لطالب صف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء موضوع العلوـ 

كانت راف، ككل الدكر تتكوف من لقائُت. ك ايف، ماالنج. ىذا البحث دك فاند
مث اللقاء الثالث  ٘,ٕٛمث اللقاء الثاين  ٜٔ,ٙٚنتائج اإلحتبار يف اللقاء األكؿ 

 . ٘ٚ,ٕٛمث اللقاء الرابع  ٕٕ,ٔٚ
( كلية الًتبية ك العلـو ٜٕٓٓرسالة ادلاجستَت الذم كتبتو سوكتمي )   .9

امعة احلكومية سيبيالس مارفس التعليمية لقسم التعليم اللغة اإلندكنيسية يف اجل
سوراكرات ربت ادلوضوع "زلاكلة ترقية ادلهارة الكالـ بوسائل الصور لطالب 
الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية الثانية انمبنجاف بسيلوجَتم 
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ككنوجَتم". خلفية البحث ذلذا البحث العلمي ىي كانت العوامل ػلرج على 
الوسائل فستخدـ زلددة. ؼلاؼ الطالب الطرفقة ك  فة دبهارة الكالـ منهاالكفا

 ليعرب اراء.
من نتائج البحث ىي: الوسائل الصور تقدر على ارتفاع مهارة الكالـ ك 

لطالب الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية الثانية انمبنجاف 
اإلختبار يف الدكر األكؿ  بسيلوجَتم ككنوجَتم. ككانت نتائجها ىي نتائج

ىذه تدؿ أف ىناؾ %. ك ٗٛ%، كالدكر الثالث ٗٙدكر الثاين %، كال٘ٗ
 اإلختالؼ البعيد بينهما. 

 
 اإلعار النظري﴾ ب﴿

 (contructivismنظرفة التعلم البنائية ) .0
على العمـو كانت ثالثة نظرفة التعلم فعٌت النظرفة ادلعرفية ك النظرفة السلوكية 

نُِقل إسحاؽ عبد احلق ك ك النظرفة البنائية. كفق برككس ك برككس يف كتاب 
دفٍت درمواف عن البنائية ىي نظرفة عن ادلعرفة ك التعلم. فظهرت اهّنا ترتبط 
بكيفية فتعلم الطالب ليس كيفية فعلم ادلدرس.كفق البنائية عن شعور ادلعرفة 
سيؤثر عن شعور التعلم. للبنائية صفة ادلعرفة ىي  ايت ك غَت مطلق. فشكل 

   ٔٔدة.ادلعرفة على ذبربة الوح
يف العمـو نظرفة تعلم البنائية ىي ادلعرفية، لكن كاف ؼلتلق األساسي من 
َشوِّؽ الطالب يف البنائية ادلعرفة، فنبغى ادلدرس اف 

ُ
نظرفة معرففية قبلها. دل

أيخذ ادلواصالت ابإلختبارات على فهمهم ك استعماؿ ادلنعكسة يف عملية 
َعقَِّد. بيئة التعليم. الباحثوف البنائيوف فستحبوف عن اس

ُ
تخداـ البيئة التعلم ادل

( ٕ( بيَػَتَحرَِّش الطالب يف أنشطة حقيقية يف عملية تعلمو، ٔالتعلم ؼُلَْلُق 

                                                             
 ٙٚ(، ٕ٘ٔٓ)ابندكنج: رؽلاجا ركسداكراي، ، Teknologi Pendidikanإسحاؽ عبد احلق،  ٔٔ
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( فساعد الطالب ٖفساعد الطالب اف فَػْفُصَل يف اىدافهم ك فنظم تعليمهم، 
الستعماؿ ادلنعكسة على عملية تعلمهم. حىت ػلتاج ادلدرس طرفقة ك 

ائل التعليم ليسلم مواد تدرفسية إىل الطالب. كجودىا اسًتاتيجية ك كس
 مساعدة جدا لعملية التعليم. 

 كسائل التعليم .9
 فهم كسائل التعليم .أ 

على احلقيقي، عملية التعليم ك التعلم ىي عملية اتصاؿ، فعٌت بُت 
ادلدرس ك التالميذ. ىناؾ ثالثة عناصر مهمة ؽلكن أف تدعم عملية 

ادلنقولة ام ادلادة ك ادلعلم ك ادلتعلم. الرسالة اليت فتم التعليم، ىي الرسالة 
تسليمها يف شكل منهج فتم معاجلتو يف مادة. التواصل ىو الشخص 
بلغ شخصنا فتلقى 

ُ
الذم فنقل رسالة أك مادة تسمى ادلعلم. بينما فكوف ادل

رسالة أك مادة تسمى الطالب. لثالثتها فستطيع السَت إبنسجاـ حىت 
فعاؿ ، فيحتاج آلة  فستخدـ التواصل ليبلغ الرسالة إىل خلق التعلم ال

 ٕٔالتسلم، ك فسمى بوسائل.
" دبعٌت كسيط.  يف يف اللغة، مصدر الوسائل من اللغة الالتيٍت "ميدفـو

اللغة العربية، تسمى الوسائط ابسم "الوسيلة"شلا فعٍت إدخاؿ أك إرساؿ 
ت اليت ربدد ىناكالشخصيأٖرسالة مرسل الرسالة إىل مستلم الرسالة.

 كسائل من اإلصطالح، منها :

                                                             
 .ٕ٘، Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب رشيدم، ٕٔ

 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi، آخركفعبد احلميد، ك ٖٔ

Materi, dan Media  ،ٔٙٛ 
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إخًتاع جَتالغ ك إفلي، تفسَت كسائل على نطاؽ كاسع ك ضيق.  (0
كسائل على نطاؽ كاسع على أهنا كل شيء ؽلكن أف فساعد معرفة 

الطالب على اكتساب ادلعرفة كادلهارات كادلواقف. فتم تفسَت 
( الوسائل بشكل ضيق على أهنا أداة غَت شخصية )غَت بشرفة

 فستخدمها ادلعلموف يف عملية التعلم خللق تعلم فعاؿ كفعاؿ.
إخًتاع جاجٍت ك برفغ، تشتمل كسائل التعليم على أدكات تستخدـ  (9

فعلينا يف تقدًن ادلواد التعليمية، مثل الكتب كمسجالت األشرطة 
كاألفالـ كالشرائح كالصور الفوتوغرافية كالصور كالرسومات كالتلفزفوف 

 تر.كأجهزة الكمبيو 
إخًتاع سوفارنو، كسائل التعليم ىي إندماج بُت األجهزة ك الربارلة.  (3

 ٗٔفعرؼ الوسائل أّف أجهزة شلتلئة ابلربامج.
من األراء ادلختلفة للخرباء الىت مت شرحها األعلى، ؽلكن اف فستنبط أّف 
تعليم الوسائل ىو كل شيء يف شكل أشخاص كمواد كأحداث كأدكات 

ا لتوصيل الرسائل من ادلعلم إىل الطالب، أخرل ؽلكن أف تكوف كسيطن 
 ك لك خللق تعلم فعاؿ.

ك نقل عن الدكتور انفف زلمود معركؼ أّف كسائل التعليم ىي ما فلجأ 
إليو ادلدّرس من أدكات ك أجهزة ك مواد لتسهيل عملية التعّلم / ك التعليم 
ك ربسينها ك تعزفزىا. ك تبدكلنا أعليتها من خالؿ إدراكنا كاقع كظيفتها، 

ك ىذا  إ  تتيح للمتعلم أف فستخدـ أكثر من حاسة كاحدة يف تعلمو.
التعدد يف استخداـ احلواس فساعد على زايدة الفهم ك االستدالؿ، 

                                                             
 .ٕٙ، Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب رشيدم، ٗٔ
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خاصة ك أهنا نوافد ادلعرفة لإلنساف؛ ككلما زاد عدد النوافذ ادلستقبلة كلما 
 ٘ٔسهلت ك ربسنت ك تعززت عملية التعلم ك اإلدراؾ.

 أساس على استخداـ كسائل التعليم .ب 
سسات. ىذا األساس ىو فستخدـ كسائل التعليم اعتماد على بعض ادلؤ 

األساس الستخداـ كسائل يف التعلم. ىناؾ أربع أفكار أساسية حوؿ 
 التعليمية ادلقدمة فتح اجمليب كنيلر رمحوايت، ابلتايل: لاستخداـ الوسائ

األساس التجرفيب: األساس إلستخداـ الوسائل التعليمية من حيث  (0
 حالة ادلتعلم كعملية التعلم نفسها.

: األساس الستخداـ الوسائل التعليمية من حيث األساس التارؼلي (9
 ادلفهـو التارؼلي دلصطلح الوسائل.

أساس أسباب استخداـ الوسائالعتماد على خصائص الطالب. كفقنا  (3
 للباحثُت، فعتمد ىذا األساس على العناصر الًتبوفة كالنفسية.

األساس التكنولوجي: األساس إلستخداـ الوسائل التعليمية من  (4
 التقنية. حيث سهولة

 
 الغرض استخداـ كسائل التعليم .ج 

الغرض الرئيسي من استخداـ الوسائل التعليمية ىو أف الرسالة أك ادلادة 
ا من ادلعلم إىل ادلتعلم، كؽلكن للمتعلم استيعاب الرسالة  ؽلكن نقلها جيدن
على األكثر. ابستخداـ الوسائل التعليمية، ؽلكن أف فساعد ادلعلمُت يف 

ا كفتم قبوؿ الرسائل نقل ادلعرفة  للطالب. غلد الطالب  لك مفيدن
 كمعاجلتها بسرعة أكرب.

                                                             
 ٖٕٗ، )فونسكو: دار النفائس(، خصائص العربية ك طرائق تدرفسهاانفف زلمود معركؼ،  ٘ٔ
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يف تعلم اللغة العربية اليت هتدؼ إىل اكتساب مهارات اللغة للطالب 
)االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة(، فإنو فتطلب ابلتأكيد شلارسة 
مستمرة. ابلنسبة للطالب الذفن فقوموف ابلتمارفن بشكل مستمر، 
سوؼ فشعركف ابدللل، لذا فإف كجود كسائل تعليمية فساعد الطالب يف 

 إتقاف ىذه ادلهارات اللغوفة.
أما فقصد ابالسًتاتيجية بصفة عامة فن استخداـ اإلمكاانت ك الوسائل 
ادلتاحة بطرفقة مثلى، ربقق األىداؼ ادلرجوة على أفضل كجو. ك يف 

رلموعة من اخلطوات ك التدرفس فقصد ابسًتاتيجية التدرفس ىي 
اإلجراءات اليت فقـو هبا ادلعلم لتحققيق أىداؼ التدرفس، ك تشتمل ىذه 
األسًتاتيجية على سبهيد للدرس فثَت دافعية الطالب للتعلم، ك ربدفد 
تتابع األنشطة التعليمية اليت تتيح ربقيق األىداؼ ادلرجوة، دبا تتضمنو 

فيها ك الوسائل ك ادلواد تلك األنشطة من ربدفد ألدكار ادلشاركُت 
التعليمية، ك الطرائق ك األساليب التدرفسية، ك أنواع التعزفز ادلتبعة/ ك 

 ٙٔالوقت ادلخصص لكل منها، ك أساليب التقوًن التكوفٍت ك اخلتامي.
 

 كظائف ك فوائد كسائل التعليم .د 
تتمثل الوظيفة األكىل للوسائل كأداة يف عملية التعليم يف شكل منشآت 

توفر ذبارب بصرفة للطالب من أجل زايدة حافز التعلم،  ؽلكن أف
كتسهيل ادلفاىيم ك ادللخص لتكوف أكثر بساطة كسهلة الفهم. من ىذا 
الشرح، تعمل الوسائل كجذب كتزفد من ربفيز الطالب يف التعلم. 
ابإلضافة إىل  لك، ؽلكن أف فدعم استخداـ الوسائل التعليمية استخداـ 

                                                             
، )ماالنج: اجلامعة مهارات التدرفس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكرفل حبر الدفن،  ٙٔ

 . ٙٗٔ(، ٕٔٔٓاإلسالمية احلكومية موالان ملك إبراىيم فرفس، 
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ها ادلعلموف عند التدرفس. مع كجود كسائل، من األساليب اليت فستخدم
ادلتوقع أف ربسن جودة أنشطة التعلم، ك لك لتحسُت جودة نتائج 

 التعلم.
ؽلكن أف فؤدم استخداـ الوسائل التعليمية إىل ربسُت جودة عملية 
التعليم، ألهنا تتعلق بفوائد كسائل التعلم يف عمليات تعلم الطالب، 

 ٚٔمنها:
الـ جذب اإلىتماـ كزايدة دكافع الطالب يف ؽلكن لوسائل اإلع (0

 التعلم.
 ؽلكن الوسائل اف فكثر طرفقة الدرس. (9
 غلعل الوسائل الطالب اكثر نشاطا للقياـ أبنشطة التعليم. (3
 توضيح الوسائل ادلادة يف التعليم. (4

 
 أنواع كسائل التعليم .ه 

 بشكل العاـ، فتم تصنيف كسائل تعلم اللغة العربية يف كسائل إلكًتكنية،
مثل التلفزفوف كاإل اعة كمسجالت األشرطة كغَت االلكًتكنيات، مثل 
الكتب ادلدرسية كاجملالت كالصور الفوتوغرافية.كشف سواينتو يف أكمي 
زلمودة كعبد الوىاب رشيدم أف كسائل التعليم ابللغة العربية فتم ذبميعها 
على أساس احلواس البشرفة اليت تنشط يف تعليم اللغة، كىي السمع 
كالرؤفة كالنطق. أنواع الوسائل اليت ؽلكن استخدامها ىي كسائل 
االستماع )الوسائل السمعية(، ك كسائل العرض )الوسائل البصرفة(، ك 

 ٛٔكسائل السمع )الوسائل السمعية البصرفة(.
                                                             

 .ٖٕ، Pengajaran Bahasa Arabر، اأمحد زلتدم انصٚٔ

 Active Learning dalam Pembelajaran Bahasaأمي زلمودة ك عبد الوىاب رشيدم، ٛٔ

Arab ،ماالنج : اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج فرفس( ،ٕٓٓٛ) ،ٕٔٓ. 
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ابإلضافة إىل الوسائل ادلوضحة، ىناؾ كسائل ألعاب تساعد الطالب 
ثل عبارة سوفارنو اليت استشهد هبا على إتقاف العناصر كمهارات اللغة. م

أكمي زلمودة كعبد الوىاب راشيدم، يف حقيقتها لعبة اللغة ىو نشاط 
 لمشجع الكتساب مهارات لغوفة معينة. تتضمن لعبة اللغة ىذه كسائ

جدفدة يف تدرفس اللغة العربية. بعض األلعاب اليت ؽلكن استخدامها يف 
ات،  كر الصور، دموع القصة، تعلم اللغة العربية، كىي سلسلة اذلامس

 ٜٔالكلمات ادلتقاطعة.
 

 معافَت اإلختيار الوسائل التعليم .و 
غلب أحسن الوسائل التعليم شركطا منها القدرة على زايدة ربفيز 
. ؽلكن  الطالب، كتنشيل عملية التعليم، كؽلكن أف زبلق تعلمنا فعاالن

 قياس فعالية الوسائل من خالؿ ادلعافَت التالية:
ل احلصوؿ عليها كاستخدامها. غلب أف فكوف الربانمج من السه (0

بسيطنا قدر اإلمكاف حىت ال ػلتاج متعلمو اللغة إىل تعلم أجهزة 
 الكمبيوتر أكالن.

 زلتول اإلدراؾ (9
 تقدًن ادلعرفة كادلعلومات (3
تكامل الوسائل. غلب أف تدمج كسائل التعليم اجلوانب كادلهارات  (4

 اللغوفة اليت غلب تعلمها.
 كاجلدكلادلنفعة  (5

                                                             
 .نفس ادلرجعٜٔ
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قبل استخداـ الوسائل التعليمية، ػلتاج ادلهم من األشياء يف اختيار 
 الوسائل، كىي:

 فوائد كاستخدامات الوسائل استخدامها (0
 ادلواضيع كاألىداؼ التعليمية (9
 زبصيص الوقت ادلتاح (3
 كضع كبيئة الطالب (4
 القدرة على استخداـ كسائل التعليم (5
 مبادئ استخداـ كسائل التعليم (6
 ادلستخدمة يف ادلوضوعالطرفقة  (7
 سيتم إجراء التقييم للموضوع. (8

 كسائل لعبة .3
ؽلكن للعبة، بطبيعة احلاؿ، أف تكوف شلتازة من حيث كوهنا لعبة. كلكن قد ال 
تعترب كسيلة انفعة ك مفيدة من حيث كوهنا كسيلة مساعدة من كسائل تعليم 

األلعاب اليت تدكر اللغة. فهناؾ بعض األلعاب تعترب دبثابة عائق ك من بينها 
حوؿ احلركؼ غَت ادلرتبة اك اليت تدفع إىل تكوفن أظلاط خاطئة، اك اليت 
فشًتؾ فيها عدد زلدكد من الدارسُت بينما فظل اآلخركف فتفرجوف. ك من 
بينها أفضا تلك األلعاب اليت تتطلب عندا كبَتا من ادلفردات كاليت ال ؽللكها 

أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من  األلعاب اللغوفة منٕٓسرل أىل اللغة.

                                                             
، )الرايض: ادلكتبة العربية األلعاب اللغوفة يف تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى عبد العزفز، 20

 .٘ٔ(، ٜٔٛٔالسعودفة، 
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ادلدارسُت على مواصلة تلك اجلهود ك مساندهتا ك التخفيف من راتبة 
 ٕٔالدركس ك جفافها.

فستخدـ اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة، لكي فعطى رلاال كاسعا يف 
األنشطة الفصلية، لتزكفد ادلعلم ك الدارس بوسيلة شلتعة ك مشوقة للتدرفب 

اللغة، ك توفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوفة ادلختلفة. ك ىي  على عناصر
أفضا توظف بعض العمليات العقلبة مثل "التخمُت" إلضفاء ابعاد اتصالية 
على تلك األنشطة، ك تتيح للطالب نوعا من االختيار للغة الىت 
 فستخدموهنا. كىذه األلواف من األلعاب زبضع إلشراؼ ادلعلم اك دلقاربتو يف

 ٕٕاألقل.
 لعبة الكلمات ادلتقاطعة .4

اللعبة ىي احلاجة اليت تنشأ يف كل فرد بشكل طبيعي. تتطور رغبة الرجل 
دائمنا يف األلعاب، ليس فقط يف مرحلة الطفولة، كلكن أفضنا يف البالغُت. 
ابلنسبة للبالغُت، تتطلب األلعاب أىدافنا كمفاىيم كاساليب سلتلف من 

نشاط فهدؼ إىل اكتساب مهارات معينة من  األطفاؿ. اللعبة عبارة عن
 ٖٕخالؿ تشجيع شخص.

فنبغي اللعبة اليت فتم تطبيقها يف التعلم ىي لعبة تعليمية، كىي لعبة ربتوم 
على عنصر تعليمي مت احلصوؿ عليها من اللعبة. كثَت األلعاب ُفستخدـ يف 

                                                             
 .ٜ، نفس ادلرجع21

 .ٕٔ، نفس ادلرجع22

 Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajarفتح اجمليب ك نيل الرمحاكيت، ٖٕ

Bahasa Arab(، ٕٕٔٓيا كرات : دففا فرفس، ، )فوغٕ٘. 
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قنا لػمحمد تعليم اللغة العربية، كاحدة منها عبارة عن الكلمات ادلتقاطعة. كف
خليل هللا، فإف الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة تقـو فيها اللعبة دبلء الفراغات 

.  ٕٗالفارغة يف شكل مربعات أبحرؼ حىت تشكل كلمة كفقنا للتعليمات
ترتيب ادلساحات الفارغةيف الكلمات ادلتقاطعة أفقيا كعموداي. فتم إعطاء  

 إىل اإلجابة.كل ترتيب من احلركؼ اليت تشكل كلمة فكرة تؤدم 
 ٖٜٔٔدفسمرب  ٕٔيف   (crossword puzzle)ظهر أكؿ الكلمات ادلتقاطعة

الذم كرد يف صحيفة نيوفورؾ ككرلد. يف ادلرة األكىل اليت مت فيها ذبميع 
كنشرت يف كرقة  (arthur win)الكلمات ادلتقاطعة بواسطة آرطور كفن 

إضافية على عدد األحد من الصحيفة. تنتشر الكلمات ادلتقاطعة حالينا يف 
مجيع أضلاء العامل ك منها شائع. ؽلكن تصنيف الكلمات ادلتقاطعة على أهنا 
منبهات تعمل كمدراء كتربط أعصاب ادلخ انئمان. مع الكلمات ادلتقاطعة 

فشعركا ابدللل. ستؤدم احلالة ؽلكن للطالب التعلم أثناء اللعب، لذلك لن 
الذىنية الواضحة كادلرػلة كاذلادئة إىل جعل  اكرة الدماغ قوفة، حبيث ؽلكنها 

 ربسُت الذاكرة.
غلب أف فكوف الوسائل التعليم ادلستخدمة فوائد. تشمل الفوائد ادلوجودة يف 

 الكلمات ادلتقاطعة شلا فلي:
كلمات ادلتقاطعة دللء شحذ العقل: مع التعليمات ادلقدمة، غلب ملء ال .أ 

الصنادفق الفارغة أبحرؼ. عندما فكوف ىناؾ مربع فتم الرد عليو، 
 سيساعد يف اإلجابة على مربع آخر.

زايدة ادلفردات: تستخدـ القرائن ادلستخدمة يف الكلمات ادلتقاطعة عادةن  .ب 
 ادلرادفات كادلتضادات أك الكلمات ادلتعلقة ابإلجاابت.

                                                             
 Permainan Teka-Teki Silang sebagai Media dalam Pembelajaranدمحم خليل هللا، ٕٗ

Bahasa Arab (Mufradat) ،ٕٖ. 
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اإلجاابت كفقنا للتعليمات، غلب أف نتذكر مجيع شلارسة الذاكرة: دللء  .ج 
 ادلفردات اليت نعرفها. هبذه الطرفقة سنحاكؿ أف نتذكر كل ما تعلمناه.

: إ ا كجدان صعوبة يف ملء اإلجاابت، كمل تساعدان  .د  أضف فضوالن
الذاكرة، فسنشعر ابلفضوؿ ذباه اإلجاابت. ؽلكننا البحث يف قاموس 

 اللغة ادلطلوب.
: عندما ال نعرؼ اإلجابة يف البدافة ، فنشأ الفضوؿ،  إضافة البصَتة .ه 

كنبحث أخَتنا عن إجاابت يف القواميس كالكتب كغَتىا. من البدافة ال 
تعرؼ حىت تعركفا مع لعبة الكلمات ادلتغاطعة. فستطيع الكلمات 

 ادلتقاطعة أف تضيف البصَتة ألشخاص.
 كيفية لعبة الكلمة ادلتقاطعة  .5

  ٕ٘ابلكلمات ادلتقاطعة شلا فلى : خطوات تعليم ادلفردات
حسم ادلدرس على الكلمة األساسية اإلصطالحية اك األمساء فرتبط  .أ 

ابدلادة فشرح اك فتعلم إىل الطالب. مث غلعل ادلدرس اسئلة ك تواجو 
 جواهبا إىل ادلفردات. 

غلعل ادلدرس الربامق فستطيع دبلء األحرؼ ؼُلتار )عدد الصندكؽ  .ب 
 بعدد احلركؼ(. عمودم ك األفقي فرتبط 

 فطلب الطالب دللء الصندكؽ بفرد اك فرقة دبهلة مقّدٍر. .ج 
 أخذ ادلدرس فزاكؿ اإلختبار دبهلة. .د 
 أيخذ ادلدرس ىدفة لطالب فستطيع اف فزاكؿ بسرعة ك صحيحة.  .ه 

 
 

                                                             
، )جاكرات: راجا غرافيندك فَتسادا،  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktifزكذلناف،  ٕ٘

ٕٓٔٗ ،)ٜٔٗ 
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 تعليم ادلفردات اللغة العربية .6
 قاؿ دمحم منَت ك دمحم سللص يف كتاهبما ادلفردات ىي الكلمة اك اللفظة اليت
تتكوف من حرفُت فأكثر ك تدؿ على معناىا، سواء أكانت فعال اك امسا اك 
أداة. اللغات كلها ال ؽلكن اف تستغٍت عن ادلفردات. ألهنا احدل عناصر 

 ٕٙاللغوفة الرئيسية فال ؽلكن الشخص اف فتكلم بدكهنا.
حسب دمحم خليل هللا، فإف ادلفردات ىي كل الكلمات ادلوجودة يف اللغة. 

عزفز، فحرالرازم، فقد نقلت كل من نور فتَتم كسييت أكرايان رمحاكايت كفقنا ل
ابللغة اإلصلليزفة، ”vocabulary“ يف رللة عربيات أّف ادلفردات كانت تسمى 

كادلفردات ابللغة العربية. ككفقنا لكرفدا، فإف ذلذه ادلفردات معاين كثَتة، منها: 
ٍت أف الكلمة ُتستخدـ يف  ( ادلفردات ىي عنصر من عناصر اللغة، كىذا فعٔ

( قائمة ٖ( ثركة من الكلمات اليت ؽللكها ادلتكلم أك كاتب اللغة، ٕكل لغة؛ 
 ٕٚالكلمات الواردة يف القاموس.

تعليم ادلفردات مهمة جدا للدارسُت اللغة ألهنا كالشرط األساسي لالتصاؿ 
من بُت الناس. فإف الدارسوف فتفقوف على اف تعلم ادلفردات مطلب أساسي 

فرل بعض الدارس األجنيب لتعلم معٌت كلمة عربية   مطالب تعلم اللغة الثانية.
فقط، فعٌت قدرتو على ترمجتها إىل لغة القومية. ك بعض اآلخر قد فظن أف 
تعلم الكلمة العربية فعٍت قدرتو على ربدفد معناىا يف القواميس ك ادلعاجم 

 العربية. ك كال الرأفُت غَت صحيح. 
ة يف تعليم ادلفردات أف فتعلم الطالب نطق حركفها فحسب، اك ليست القضي

فهم معناىا مستقاة فقط، اك معرففة طرفقة االشتقاؽ منها، اك رلرد كصفها 
                                                             

ربضَت الكتاب ادلدرسي للمستول اإلبتدائي يف تعليم اللغة العربية  ك دمحم سللص، دمحم منَت ٕٙ
 . ٕٕٔٓ، )فونوركجو: اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركجو فرفس(، )النظرفة ك التطبيق(

نور فطرم ك سييت اكرفياان رمحاكيت، أثر استخداـ مربع الكلمات يف تعليم ادلفردات ك تعلمها، ٕٚ
 .ٕٗٔ، ٔ، ٗ، عربيات
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يف تركيب لغوم، ىذا صحيح. إف معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو اف 
فكوف الطالب قادرا على ىذا كلو ابإلضافة اىل شيء آخر ال فقل عن ىذا 

لو أعلية، أال ك ىو قدرتو على أف فستخدـ الكلمة ادلناسبة يف ادلكاف ك
  ٕٛادلناسب.

 اسًتاتيجيات التعليم ادلفردات .أ 
. فصبح إتقاف ادلفردات جدافتفق اخلرباء على أف تعلم ادلفردات مهم 

شرطا أساسيا كفصبح العاصمة الرئيسية يف تعلم اللغة العربية )األجنبية(. 
ردات ىو أف فتمكن الطالب من إتقاف ادلفردات الغرض من تعليم ادلف

كىي العاصمة األكىل لفهم اللغة العربية. إتقاف ادلفردات ال ػلفظ فقط 
الكثَت من ادلفردات، كلكن الطالب قادركف على استخداـ ادلفردات كفقنا 

 ٜٕللسياؽ كادلكاف ادلناسبُت.
استخدامها يف حفظ الكثَت من ادلفردات ليست مثالية دكف معرفة كيفية 

التواصل احلقيقي. يف ادلمارسة العملية، فتم دعوة الطالب الستخداـ 
كفقنا  ٖٓادلفردات اليت مت تعلمها كفهمها، سواء يف شكل قوؿ أك كتابة.

دلقالو خليل هللا، فإف جودة ادلهارات اللغوفة لدل الفرد ستكوف متناسبة 
الشخص. كلما  بشكل مباشر مع جودة ككمية ادلفردات اليت ؽلتلكها 

كانت ادلفردات أكثر ثراءن، زادت مهارات اللغة. كمع  لك، فإف 
ادلفردات الغنية ال معٌت ذلا إ ا مل تكن مصحوبة ابالستخداـ السليم 

 لتدرفب ادلفردات.

                                                             
، )إفسيسكو، ادلنظمة تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو ك أساليبورشدم أمحد طعيمة،  ٕٛ

 .ٜٗٔ(، ٜٜٛٔاإلسالمية للًتبية ك العلـو ك الثقافة، 

 .ٗ٘، Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب رشيدم، ٜٕ

 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi,، آخركفعبد احلميد، ك ٖٓ

Materi, dan Media  ،ٙٔ. 
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يف تعلم ادلفردات، غلب على ادلعلمُت إعداد كاختيار ادلفردات ادلناسبة 
نتباه إىل ادلبادئ يف اختيار لتدرفسها لطالهبم. مث غلب على ادلعلم اال

 ادلفردات، على النحو التايل:
زبًت ك تفضل الكلمة الواسعة ( frequencyالشيوع اك فسمى ابلتواتر ) (0

العامة االستخداـ على غَتىا، ما دامت موافقة يف ادلعٌت، فهذه 
 ٖٔموافقة ابلعبارة السابقة فعٍت عن مبدأ الشائعة.

تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من  (range) التوزع اك ادلدل (9
 ٕٖبلد عربيعلى تلك الىت توجد يف بلد كاحد.

ادلتاحية : تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد غلدىا حُت   (3
 فطلبها، ك اليت تؤدم لو معٌت زلددا.

األلفة : تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة  (4
 .ادلهجورة اندرة االستخداـ

الشموؿ : تفضل الكلمة اليت تغطى عدة رلاالت يف كقت كاحد  (5
 على تلك اليت ال زبدـ إال رلاالت زلدكدة.

األمحية : تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على  (6
 تلك الكلمة العامة اليت قد ال ػلتاجها اك ػلتاجها قليال. 

 العركبة : تفضل الكلمة العربية على غَتىا. (7
 ب التعليم ادلفرداتأسالي .ب 

تعليم ادلفردات ىو تعليم أساسي لفهم اللغة العربية. يف ادلمارسة العملية، 
 ٖٖفتم تدرفس ادلفردات على مراحل كما فلي:

                                                             
ٖٔ

 .ٔ٘، ربضَت الكتاب ادلدرسي...دمحم منَت ك دمحم سللص،  

 .ٜ٘ٔ، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو ك أساليبورشدم أمحد طعيمة،  ٕٖ

، )ماالنج : ميشكات، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد اففيندم، ٖٖ
ٕٓٓٗ ،)ٜٚ – ٔٓٓ  
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 استمع الكلمة (0
ادلرحلة األكىل ىي أف ادلعلم ؽلنح الطالب الفرصة لالستماع إىل 

االستماع الكلمات اليت فتحدثها ادلعلم. يف كثَت من األحياف فتم 
للكلمة للطالب، كسوؼ فكوف ذلا انطباع يف  كرايت الطالب. 

 كمع  لك، ال تستمر  كرايت عملية السمع لفًتة طوفلة.
 قل الكلمة (9

بعد مساع الطالب للكلمة، ؽلنح ادلعلم الطالب الفرصة لقوذلا. سوؼ 
فساعد نطق الكلمات اجلدفدة كلما ؽلكن  لك الطالب على تذكر 

 فًتة طوفلة.
 احلصوؿ على معٌت الكلمة (3

عندما فسمع الطالب غالبنا كلمات جدفدة كػلاكلوف قوذلا، فإهنم ال 
فعرفوف ادلعٌت بعد. فرافق ادلعلم الطالب للبحث عن ادلعٌت. غلب 
على ادلعلم أال ؼلرب ادلعٌت على الفور عن طرفق إخبار ادلتضادات أك 

 ادلرادفات أك الصور أك غَتىا.
 قرأة الكلمة (4

لطالب الكلمات اليت مت مساعها كربدثها كفهمها. من خالؿ فقرأ ا
 القراءة، فعرؼ الطالب شكل الكتابة.

 كتابة الكلمة (5
سيتم مساعدة إتقاف ادلفردات بشكل كبَت من خالؿ األنشطة 

 الطالبية يف كتابة ادلفردات.
 صناع اجلملة (6

صنع اجلمل أمر معقد يف تعلم اللغة. صنع اجلمل فتطلب إتقاف 
 ت كفهم القواعد.ادلفردا
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ك غَت مكتوب األعلى، كانت أساليب تعليم ادلفردات طرفقُت فعٍت 
 ٖٗبتمرفن سياقي ك بتمرفن غَت سياقي.

 سبرفن السياقي  (0
ىذا سبرفن ليحقق ادلدرس على سبيلُت "سبيل سؤاؿ ك جواب" ك 

 "سبيل اادثة".
 سبيل سؤاؿ ك جواب ( أ

ك الطالب،  فستخدـ ىذا سبيل بُت ادلدرس ك الطالب، الطالب
  . امثاؿ ىذا سبرفن دبوضوع ادلهنةك فستخدـ بفرد اك فرقة

 "  مكانو – "ادلهنة
 ما مهنتك؟ أان طبيب

 . أفن تعمل؟ أعمل يف ادلستشفى
 سبيل اادثة ( ب

فستخدـ ىذا سبيل ابلتصوفر عن احلياة اليومية، كارتبط 
 ابدلعاملة. امثاؿ ىذا سبرفن دبوضوع اذلوافة 

 اخلَتمدرس : صباح 
 التلميذ : صباح النور

 مدرس : امسح السبورة!
 التلميذ : طيب اي مدرس...

 سبرفن غَت السياقي (9
ىذا سبرفن ُفستخدـ ادلدرس لشرح معٌت الكلمة الىت صعوبة لشرح 

التحرؾ اك ستخداـ الوسائل، منها التصوفر ك على سبيل السياقي، اب

                                                             
 . ٔٔٔ – ٓٔٔ،  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktifزذلناف،  ٖٗ
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لسل كاإلشتقاؽ اإلشارة كادلسرحية كالتعرفف كالًتدؼ كالتضد كالتس
 الًتمجة.ك 

 أشياء اإلىتماـ عن ادلفردات .ج 
 كىي: اف فهتميف تدرفس ادلفردات، ىناؾ أشياء غلب 

 حدكد ادلعٌت (0
كلمة يف لغة أجنبية عادة ما فكوف ذلا عدة معاف، كىذا غلعل من 
الصعب على الطالب تعلم لغة أجنبية. لذلك، غلب على ادلعلم 

اؽ إىل مستول ادلبتدئُت. ؽلكن فقط تدرفس ادلفردات ادلناسبة للسي
تطوفر تفسَت ادلعٌت كتوسيعو على مستول متقدـ، حبيث ؽلكن 

 للمتعلمُت احلصوؿ على رؤل كاسعة حوؿ ادلفردات.
 ادلفردات يف السياؽ (9

غلب على ادلعلم تدرفس ادلفردات يف سياؽ اجلملة. ألنو عند كضع 
 صحيح. السياؽ جانبان، ال ؽلكن فهم الكثَت من ادلفردات بشكل

 ترمجة تدرفس ادلفردات (3
يف تدرفس ادلفردات، ال فنصح ادلعلم إبخبار معٌت الكلمة على الفور. 
ىذا ىو الطرفق األخَت. غلب على ادلعلم إعطاء التوجيو حىت فتمكن 
الطالب من زبمُت ادلعٌت، إما ابستخداـ ادلتضادات كادلرادفات 

 كالتعارفف، كغَتىا.
 

 هّكال التفكري﴾ ج﴿

أحد عناصر اللغة ىو ادلفردات. ادلفردات ىي أساس لشخص لفهم كإتقاف لغة 
أجنبية. إف إتقاف ادلفردات أمر مهم جدا، ألنو بدكف فهم ادلفردات، لن فتمكن 
الشخص من فهم رسالة القراءة. ليس حفظ الكثَت من ادلفردات دكف التمكن 
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قط، فسيشعر الطالب من التقدًن يف سياؽ اجلملة. إ ا كاف فركز على احلفظ ف
 ابدللل كعدـ القدرة على إتقاف ادلفردات ابلكامل. لذلك ضلن حباجة إىل كسائل

ساعد الطالب على تعلم ادلفردات، حىت ؽلكن زايدة إتقاف ادلفردات ؽلكن أف ف
 للطالب.

 ؽلكن استخداـ كسائل الكلمات ادلتقاطعة لتحسُت إتقاف ادلفردات. يف كسائل
ىناؾ عناصر تعليمية، دبا يف  لك ربفيز الفضوؿ، كتفعيل الكلمات ادلتقاطعة، 

التعاكف بُت األفراد، كالقدرة على الًتفيو، كزايدة االىتماـ كالدافع يف التعلم. 
 عندما فكوف النشاط نشطنا، ؽلكن أف فتزاكد إتقاف مناقشة الطالب.

 فروض البحث﴾ د﴿

ات ابستخداـ كسائل الكلمات تعليم اللغة العربية على كجو التحدفد يف تعليم ادلفرد
بشكل  وضوع ادلهنةة الثانية  دبيعلـو الطبيعالقسم لادلتقاطعة لطالب الصف العاشر 

 جيد، سيزفد من إتقاف مفردات الطالب.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع البحث﴿أ﴾ 
 Classroom Actionاستخدمت الباحثة نوع البحث اإلجرائي اك فسمى 

Research(CAR) . كأىداؼ ىذا تنفيذ لتحسُت عملية التعليمية. كاستخدمت
الباحثة ىذا التحليل بنمو ج كورت ليوفن. تكوف ىذا البحث دكراف كتكوفن كل 

ككل  ٖ٘الدكر من أربعة عناصر، كىي اخلطة كالتنفيذ كادلالحظة كالصورة ادلنعكسة.
 ٖٙالدكر بثالثة لقاء.

 البحثموضوع ﴿ب﴾ 
أما موضوع البحث ذلذا البحث العلمي ىو الطالب الصف العاشر لقسم العلـو 
الطبيعية الثانية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو. كتتكوف 

اذلدؼ من ىذا البحث ىو طالبات(.  ٗٔطالب ك  ٜٔطالب )  ٖٖمن 
 تقاطعة.الوسائل ادلستخدمة أثناء التعلم، أم الكلمات ادل

كسبب اختيار ىذا الصف ألف خفض الدافع كنتيجة تعليم اللغة العربية كخاصة 
 على ادلفردات.  

 متغري البحث﴿ج﴾ 
ادلتغَت البحث ىو كل شيئ. ضلتاج اف هنتم على تغيَته لنستطيع اف أنخذ إستنباطا 

 كادلتغَتات ذلذا خطة البحث تتكوف من نوعُت، علا: ٖٚبتحّدث ظاىر.
                                                             

 Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Panduan فيزؿ الدفن،  ٖ٘

Teoritis dan Praktis ، ،ابندكنج: الفابيتا(ٕٓٔٗ ،)ٕٜ. 

، Penelitian Tindakan Kelas dan Peningkatan Profesionalitas Guru، افندانج كومارا ٖٙ

 . ٜٛ(، ٕٕٔٓ، PT. Refika Aditama)ابندكنج : 

)جاكرات : فرفستاسي ، Panduan Operasional Penelitian Tindakan Kelasدراينتو،  ٖٚ
 .ٕٙ(، ٕٕٔٓفوستاكا، 
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اإلجراءات: عملية التعليم اللغة العربية ابستخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتغَت  .0
 (.crossword puzzleادلتقاطعة )

ادلتغَت النتيجة: ترقية ادلفردات كنتيجة تعليم اللغة العربية لطالب الصف العاشر  .9
 دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو. ٕقسم العلـو الطبيعة 

 إجراءات البحث﴿د﴾ 
استخدمت الباحثة ذلذا البحث العلمي على سبيل البحث اإلجرائي من الطراز  

( كفشرح أّف اربعة مراحل ذلذا البحث اإلجرائي Kurt Lewinكورت ليوفن )
« قامت الباحثة اخلطة  ٖٛتتكوف من اخلطة كالتنفيذ كادلالحظة كالصورة ادلنعكسة.

سة. ىذه األنشطة أربعة تتداخل فعليا. كإ ا الصورة ادلنعك« ادلالحظة « التنفيذ 
 كجدت بعض ادلشكالت يف ميداف البحث فتعيد إىل مرحلة األكىل.

ىذه األنشطة يف حبث إجرائي صفي لطالب الصف العاشر لقسم العلـو 
الطبيعية الثانية دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو. من ىذا 

ترقية يف التعليم اللغة العربية كخاصة للمفردات على البحث ترجو الباحثة على 
نفسهم. قامت الباحثة عملية التعليم فومُت يف األسبوع فعٌت يف فـو اإلثنُت 

ىي "ادلهنة ك احلياة"  ٕكاألربعاء. مادة يف الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية 
 cooperative( ابسًتاتيجية استهالكية )ٖٕٔٓدبدخل فركز الطالب )منهج 

learning( كاخًتاعية )discovery learning.) 
 
 
 
 

                                                             
(، ٕٔٔٓكينجاان فرفنادا ميداي غركؼ، ، )جاكرات:  Penelitian Tindakan Kelasكفنا ساصلااي،  ٖٛ

ٜٗ. 
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 ٜٖك تصوفر ىذا الطراز فيما فلي:

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.Kurt Lewinاإلجرائي من الطراز كورت ليوفن )  ٔ .ٖالصورة 

 الدكر األكؿ  .0
 اخلّطة .أ 

الطالب لتعلم اللغة العربية )ادلفردات( يف مرحلة التخطيط فتم اعداد 
(، أكراؽ crossword puzzleابستخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة )

عمل الطالب، أكراؽ مراقبة نشاط الطالب، أكراؽ ادلالحظة لتنفيذ تعلم 
ادلفردات مع الكلمات ادلتقاطعة، مث فتم التشاكر مع ادلشرؼ. كاخلطوة 

( اإلعداد ٕ( تكوفن اعداد التدرفس؛ ٔحثة، ىي: األكىل الىت ازبذهتا البا
كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة )الورؽ كارتوف مث كتبتها الباحثة تربيعات 
فراغات بشكل أفقي كعمودم، كاعدادت الباحثة كلمة فكرة لإلجابة 

( اعداد اإلختبار كأسئلة اإلختبار ك ٖدبلء ادلربعات الفراغات(؛ 
 فر شكل التقوًن.( تطو ٗإرشادات التقوًن؛ 

                                                             
 .ٓ٘، نفس ادلرجع ٜٖ

 اخلطة

 التنفيذ الصورة ادلنعكسة

 ادلالحظة
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 التنفيذ .ب 
تنفيذ ذلذا البحث مناسبة إلعداده. كتتكوف من أنشطة األكىل كأنشطة 
األساسية كأنشطة األخَتة. عمليتو مناسبة ابخلطوات التعليم كقفا لنوع 
الوسائل اللعبة اليت تستخدمها )كسائل اللعبة الكلمات ادلتقاطعة/ 

crossword puzzle.) 
 ادلالحظة .ج 

 crosswordاستخداـ كسائل اللعبة الكلمات ادلتقاطعة ) الحظت الباحثة

puzzle كساعدت ادلدرسة الباحثة على ىذه العملية. كزلسوسة )
ادلالحظة ذلذا البحث علا كل عملية الطالب عند التعلم كاستجابتهم يف 

(. crossword puzzleالتعليم ابستخداـ كسائل اللعبة الكلمات ادلتقاطعة )
استجابتهم ذلذا البحث. كاستخدمت الناذبة  حىت تعرؼ الباحثة

 ادلالحظة جلعل الصورة ادلنعكسة.
 الصورة ادلنعكسة .د 

يف ىذه ادلرحلة تناقش الباحثة ابدلدرس كربليل نتائج الطالب كادلالحظة 
كادلقابلة كجدت من قبل. كاستخدمت نتائجها دلعرفة مزااي يف الدراسة 

 اين.الدكر األكؿ. كاستحدمتها لتحسُت دكر الث
 الدكر الثاين .9

يف الدكر الثاين، فهدؼ ىذا إىل التفكَت يف ادلرحلة السابقة كربسينها. بعد 
معرفة نتائج الدكرة األكىل كمت تقييمها كانعكاسها مع ادلعلم، ال تزاؿ ىناؾ 
حاجة إىل ادلتابعة يف الدكرة الثانية اليت سبر دبراحل سبامنا مثل ادلرحلة األكىل، 

 تخطيط كتنتهي ابلتأمل.كاليت تبدأ من ال
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 أسالّب مجع البّاانت﴾ ق﴿

البياانت البحثية من بدافة الدراسة. عند تصميم مرحلة البحث  ألخذغلب أف فتم ا
العمل الفصل، فكوف لدل الباحثُت بياانت أكلية. ػلصل البياانت اكلية من مصدر 

ىناؾ أساليب اليت ؽلكن  ٓٗاألكؿ ابإلجراء كاألساليب يف مجع ىذه البياانت،
 استخدامها الباحثة، كىي:

 ادلالحظة .0
ادلالحظة ىي أىم شيء يف كل البحث ، تعٍت حلظت الباحثة على حوادث 

ادلالحظة ىي نشاط مراقبة كل ما ػلدث، سواء القوؿ أك  ٔٗالفورفة كتكتبها.
التنفيذ. استخدمت الباحثة مالحظة ابدلشاركة كاددة. يف ىذه ادلالحظة، 
فوجد توجيهاف للمراقبة، علا مراقبة نشاط الطالب كمراقبة عملية التعليم 

 ابستخداـ كسائل اللعبة الكلمات ادلتقاطعة.
 ادلقابلة .9

طنا لإلجابة كاإلجابة بُت شخصُت أك أكثر لو عالقة دبوضوع. تعترب ادلقابلة نشا
قامت الباحثة ادلقابلة لتقوًن نتائج كعملية التعليم كتستطيع الباحثة 
الستكشاؼ ادلقصود ادلتحدث. يف ىذه الدراسة، استخدمت الباحثة 
مقابالت مع ادلعلم كالطالب تتعلق بوسائل التعليم ادلستخدمة يف ادلواد 

 استخدمت الباحثة ذلذا البحث ادلقابلة ادلفتوحة ابدلنظمة. ادلفردات.
 الواثئق .3

ؽلكن إجراء مجع البياانت من خالؿ األدلة الواثئقية، مثل السياسات كنتائج 
االجتماعات كخطط عمل ادلعلم أك نتائج امتحاانت الطالب. مت احلصوؿ 

                                                             
 . ٕٛ، Panduan Operasional Penelitian Tindakan Kelasدراينتو،  ٓٗ

 .ٙٛ، Penelitian Tindakan Kelas، كفنا ساصلااي  ٔٗ
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حظات على كاثئق البحث ىذه من أكراؽ ادلالحظة، أكراؽ ادلقابلة، ادلال
 ادليدانية، كالصور الفوتوغرافية أثناء عملية التعلم.

 اإلختبار .4
استخدمت الباحثة اإلختبار لتعرؼ كتعافر قدرة الطالب يف فهم اك غليد 
ادلفردات يف التعليم اللغة العربية. سيكوف االختبار يف شكل اختبار ربرفراي  

 إبكماؿ الكلمات أك جعل الكلمات كمسابقة يف شكل ألعاب.
 أسالّب حتلّل البّاانت﴾ ك﴿

فواجو ربليل البياانت ذلذا البحث ليبحث كفكشف عن زلاكلة ادلدرس لًتقية 
كصف العملية كنتائج التعلم الطالب. كمع  لك، ربليل البياانت ُفستخدـ ذلذا 

  ٕٗالبحث ىو ربليل البياانت كمية كنوعية.

 ربليل البياانت كمية .0
ربليل البياانت كمية ذلذا البحث ىي نتائج التعليم جبمع قيمة الطالب 

 كمقسوما على عدد الطالب بطرفقة الصيغة: 

 
 معلومات : 

X  نتيجة ادلعدلة = 
x∑   =رلموع نتائج الطالب 
n عدد الطالب = 

كللتقوًن نتائج الكماؿ الطالب استخدمت الباحثة احلد األدىن من معافَت 
( دلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو ابدلادة KKMاإلكتماؿ )

 .٘ٚاللغة العربية لطالب الصف العاشر فعٌت 
                                                             

 .ٙٓٔ، نفس ادلرجع  ٕٗ
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 ربليل البياانت نوعية .9
( Milesاستخدمت الباحثة يف ىذا البحث على سبيل ربليل البياانت ميلس )

 43(:Hubermanك ىوبَتماف )
 
 
 
 
 
 
 

( ك ىوبَتماف Milesأسلوب التحليل البياانت ميلس ) ٕ .ٖالصورة 
(Huberman) 

 زبفيض البياانت  (أ 
زبفيض البياانت ىو التلخيص، كاختيار األشياء الرئيسية، كتركز ابألشياء 
ادلهمة، كحبث عن ادلوضوع كاألظلاط كزبلص غَتىا. كربصل ىذه البياانت 

 من ادلقابلة كادلالحظة كالواثئق.  
 عرض البياانت (ب 

بعد زبفيضها، ستعرض البياانت لتسهيل فهم الواقع كاعداد العملية بعدىا. 
ياانت يف البحث النوعى تغلب على طرفقة كتابة الوصفية اك كعرض الب

 ادلصفوفة ك غَتعلا.
 

                                                             
 ,Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifسوجييونو،  ٖٗ

dan R&D ،ابندكنج : الفابيتا( ،ٕٓٔ٘ ،)ٖٖٚ. 

 مجع البياانت عرض البياانت

 زبفيض البياانت استنتاج البياانت
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 استنتاج البياانت (ج 
اإلستنتاجات ادلوقعة يف احبث النوعي ىي اكتشافات جدفدة من كصف 

 األشياء ادلظلمة من سببية كفرضية أك تظرفة.  
 جدول البحث﴾ ز﴿

 خطة البحث اإلجرائي ٔ. ٖجدكؿ 
 التارفخ التنفيذ العملية الرقم
 ٜٕٔٓدفسمبَت  ٕٚ أتليف اخلطة البحث اإلجرائي ٔ
 ٕٕٓٓفربافَت  ٔ اإلعداد ٕ
 ٕٕٓٓفربافَت  ٕٗ، ٜٔ، ٚٔ تنفيذ التدرفس الدكر األكؿ ٖ
 ٕٕٓٓمارفس  ٗ، ٕفربافَت،  ٕٙ تنفيذ التدرفس الدكر الثاين ٗ
 ٕٕٓٓمارفس  ٗفربافَت ك  ٕٗ التقوًن ٘
 ٕٕٓٓمارفس  ٚ البحث اإلجرائيكتابة التقرفر  ٙ
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 الباب الرابع
 عرض البّاانت و حتلّلها

  عرض البّاانت العامة﴿أ﴾ 
 اترفخ أتسيس ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو .0

ة أتسيس ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو ابألرقاـ 
ك حالتها كادلدرسة احلكومية منذ السنة  ٖٕٖٖٔٓٚٔٓ٘ٔٔاإلحصائية 

 ك بدال من ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية صلاكم. ٕٜٛٔ
ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو على األرض  قعتك 

مًتا يف ادلناطق احلضرفة ادلنخفضة ك فتمكن ىذا التطوفر  ٖٔ٘ٗٔمساحتها 
ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  يفاآلف ادلدرسة يف ادلستقبل اتملُت. 

 مجيع منطالب  ٜٔ٘ عددب فصوؿ الدراسية ٕٔ موجود األكىل فونوركجو
معلمُت  ٘٘ فيها عدد ادلعلمالعاشر حىت الصف الثانية عشر. ك  الصف

بغَت الدرجة  معلمُت ٛٔك  معلمُت ٖٚ( PNS) )ابلدرجة الوظيفية احلكومية
 اإلدارة التعليمية )ابلدرجة الوظيفية احلكومية( ك (Non PNS) الوظيفية احلكومية

(PNS )ٛ بغَت الدرجة الوظيفية احلكومية معلمُت ٔٔك  معلمُت (Non 

PNS).) 
شهدت ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو منذ إنشائها العاـ 

 ٗٗالعدد من التغيَتات يف القيادة، ك ىي : ٕٜٛٔ
 السنة اإلسم الرقم
 ٜٚٛٔ – ٕٜٛٔ الدكتور أندكس دمحم سوىردم ٔ
 ٜٜٔٔ – ٜٚٛٔ الدكتور أندكس زفن صفواف ٕ
 ٜٜٜٔ – ٜٜٔٔ الدكتور أندكس زلمودفن دانورم  ٖ

                                                             
ٗٗ

 يف ملحق ىذا البحث D/93-IX/910910/ أنظر إىل نسخة الوثيقة 
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 ٕٕٓٓ - ٜٜٜٔ عامل يف الًتبية احلاج كوسطا ٗ
 ٕ٘ٓٓ – ٕٕٓٓ عامل يف القانوف احلاج خازفن ٘
 ٜٕٓٓ – ٕ٘ٓٓ عامل يف الًتبية احلاج فطاين فوسوؼ ٙ
 ٜٕٓٓ احلاج كاىيب ترم سامنهودم ٚ
 ٕٕٔٓ – ٜٕٓٓ دمحم خالد ادلاجستَت ٛ
 ٜٕٔٓ – ٕٕٔٓ الدكتور أندكس فوركانتو  ٜ

 منفذ الفرض نستعُت ادلاجستَت ٓٔ
 

اتى ادلدرسة العافة اإلسالمية احكومية األكىل فونوركجو ثالثة أقساـ ؼلتار 
(، IPS(، قسم العلـو اإلجتماعية )IPAقسم العلـو الطبيعية )  الطالب، ك ىي
كما كتب  ك مع  لك لدل الطالب مهارات  (.Keagamaanقسم الدفنية )

فعٌت   ٕٙٔٓيف السنة  ٕٜٗٗيف رسالة قرارة األزارة التعليمية إبندكنيسيا رقم 
(، رسم بياين multimedia(، كسائط ادلتعددة )animasiرسم معتحركة )

(desain grafis( دفوانية ،)perkantoran( تضميم الطبخ ،)tata boga تصميم ،)
 (. tata busanaالثوب )

 ٘ٗة عن ادلدرسة  .9
 مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل اسم ادلدرسة

 ٖٔٓ.ٚٔ.ٕٓ.ٖ٘.ٔ.ٖٔ رقم اإلحصائية
 نستعُت ادلاجستَت )منّفذ الفرض( اسم رئيس ادلدرسة

 ٕٜٛٔ السنة ادلؤسسة 
 Aادلعتمدة  تصفيات اإلعتماد

 ادلدرسة احلكومية حالة ادلدرسة 
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 ٘ٓٙ عدد الطالب
 ٕٔ عدد الفصوؿ ابدراسي

 ٘٘ عدد ادلعلم
 ٜٔ عدد اإلدارة التعليمية

كَتتوسارم،   ٕٓالشارع رمحن حاكيم  عنواف ادلدرسة
 ابابداف، فونوركجو، جاكل الشرقية

 ٜٖٔٗٙ الرمز الربفد
 ٜٗٛٔٙٗ -ٕٖ٘ٓ رقم اذلاتف ك الفكس

 mansatupo@yahoo.com الربفد اإلليكًتكين

 
  ٙٗعناصر القيادة .3

 نستعُت ادلاجيستَت رئيس ادلدرسة
 الدكتور اندا ليلستوتيك رئيس قسم اإلدارة

 موىادم قسم ادلنهج الدراسي
 رفرفن ىارفوحيوين قسم ك شؤكف الطالب

 إندراكايتسرايان  قسم ادلرافق كالبنية التحتية
 موليونو ادلاجيستسر قسم اجملتمع
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 ٚٗالرؤفة ك الرسالة ك اذلدؼ .4
 رؤفة ادلدرسة  .أ 

موجود ادلتخرج أبخالؽ الكرؽلة، قدرة يف احلياة ك مزفة يف رلاؿ اإلؽلاف ك 
 التقول ك العلـو التكنولوجي ك مباالة البيئة. 

 أخالؽ الكرؽلة (0
قيمة الصاحلة ك فبتعد عن لدل الطالب سلوؾ الصاحل ك فرفع مرتفع 
 سوء ادلعاملة على معيار الدفن ك اإلجتماع.

 قدرة احلياة (9
 مهارة يف اجملتمع ك ؽللك ادلهارة للحياة.

مزفة يف رلاؿ اإلؽلاف ك التقول لدل العلم ادلزفة ك العلـو التكنولوجي ك  (3
 فستطيع اـ فعمل العبادة جبيد.

 مباالة البيئة  (4
بيتحقق شعور احلب كادلباالة البيئة يف احلياة فعمل الصاحل يف البيئة 

 اليومية.
 منهاج منفذ ادلهارة (5

يف رلاؿ رسم معتحركة  ٕٔفتحقق ادلتخرج ابدلهارة كادلزفة يف قرف 
(animasi( ككسائط ادلتعددة )multimedia( كرسم بياين )desain 

grafis( كدفوانية )perkantoran( كتصميم الطبخ )tata boga كتصميم )
 (.tata busanaثوب )ال

 رسالة ادلدرسة .ب 
 طلب الطالب علـو العمليات (0
 ؽلارس الطالب ليعمل العلمية (9
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 فركز اإلؽلاف كالتقول إىل هللا تعاىل  (3
 ػلضر حياة نظيفة كصحيحة كوجود دـك البيئة (4
 ػلضر العملية ادلهارة مناسبة حباجتهم (5

 ىدؼ ادلدرسة .ج 
وعة ادلدرسة العالية ترقية ادلزفة السلوكية ك العملية اإلسالمية جملم (0

 اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو.
ترقية الّذمة رلموعة ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو  (9

 على نظيف ك مجيل البيئة ادلدرسة.
ترقية ادلزفة ك القدر على الوسائل اك ادلواصالت التعلم ك التعليم لينصر  (3

 اطادؽلي ك غَت اكادؽلي.ترقية على منجز الطالب 
( حىت فستطيع اف فنافش OSNترقية تدمَت فرقة األكليمبياد الدرس ) (4

 يف درجة مدفرفة مكوف نوبة الًتبية ك كزار الشؤكف.
 ٛٗادلعلمُت ك اإلدارة التعليمية .5

 ادلعلمُت ك اإلدارة التعليمية ٔ. ٗ اجلدكؿ

 العدد الًتبية / ادلعافَت مؤّشرات الرقم

ك اإلدارة   ادلعلماستحقاؽ  ٔ
 التعليمية

<= SMA Sederajat 

03 

D0 -  

D9 -  

D3 0 
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S0 30 

S9 00 

S3 -  

 ٙ٘ العدد

 الشهادة ٕ
Sudah ٖٙ 
Belum ٔ 
 ٖٚ العدد

ٖ 

 
 اجلنسية

 
 
 

  ٖ٘ 

 ٕٔ أ

 ٙ٘ العدد

 حالة التوظيف ٗ

PNS ٗ٘ 

GTT ٔٛ 

GTY  

PTT ٔٔ 

 ٗٚ العدد

 ٔ Ic مرتبة رلموعة  ٘
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IIa ٗ 

IIb ٔ 

IIc ٕ 

IId  

IIIa  

IIIb ٔ 

IIIc ٜ 

IIId ٖٔ 

Iva ٛ 
Ivb ٛ 

Diatas Ivb  
Non PNS ٕٛ 
 ٘ٚ العدد

 الفئة العمرفة ٙ

 ٕٛ سنوات ٖٓ<

 ٙ سنوات ٓٗ – ٖٔ

 ٕٔ سنوات ٓ٘ – ٔٗ

 ٜٔ سنوات ٓٙ – ٔ٘
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  سنوات ٓٙ>

 ٗٚ العدد

 كقت العمل ٚ

 ٕٛ سنوات ٙ<
 ٕ سنوات ٓٔ – ٙ
 ٖٔ سنوات ٘ٔ – ٔٔ
 ٚ سنوات ٕٓ – ٙٔ
 ٚٔ سنوات ٕ٘ – ٕٔ
 ٗ سنوات ٖٓ – ٕٙ

 ٖ سنوات ٖٓ>
 ٗٚ العدد

 ٜٗبياف أبمساء الطالب يف الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية  .6
بياف أبمساء الطالب يف الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية  ٕ. ٗ اجلدكؿ

 الثانية دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو
 اجلنس اإلسم الرقم
   أدفتيا إفكا أمحد رمحداف  ٔ
   أدفتيا ترم كورنياكاف ٕ
   أمحد زاكي غوفرا ٖ
   ألفياف رصلا رفستا ٗ
   أردفن أكليا مصطفى  ٘
 أ أكليا رزقي فطراي تشهياين ٙ

                                                             
 يف ملحق ىذا البحث D/93-IX/910916/أنظر إىل نسخة الوثيقة ٜٗ



ٗٗ 
 

 

   ابجوس ساترفو أكتومو ٚ
 أ درفشي بوصلا فرفشتياف ٛ
 أ دكم كفناريت ٜ
 أ أففا رفزا أميليا ٓٔ
   جاليو تشاندرا سافوترا ٔٔ
 أ إإيفنج دكم أنينجرـك ٕٔ
 أ إؽللدا حرفسمانينجتياس ٖٔ
 أ إنتاف فرادفال مهاراين ٗٔ
   ألفرفندكدمحم أفوس أبيو  ٘ٔ
   دمحم رايف حلمي عزفز  ٙٔ
   دمحم إبن رشدم ٚٔ
   دمحم إلياس ٛٔ
   دمحم رزقي مصباح ادلنَت ٜٔ
 أ ندفة ادلعونة ٕٓ
 أ نتاشا ليلة شهيدة  ٕٔ
   رفندفتو إحسن اؿ ٕٕ
   رففقي عمرك الدفن  ٖٕ
   رفكي أمحد أرداينتو ٕٗ
   رزقي أفاندم رمضاف ٕ٘
   مذاكَترايف إماـ  ٕٙ
   راقي أاننتا أكرب ٕٚ
 أ سيلفياان فوسفيتا دفوم ٕٛ
 أ تشا أدفليا مَتاندا ٜٕ
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 أ فومسينا سلسبيال ٖٓ
 أ زالية فوترم فيربايين ٖٔ
 أ عفيفة أضحى رفسما ٕٖ
   عفاف شيف الدفن  ٖٖ

 
الوسائل لعملية التعلم ك التعليم ابدلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل  .7

 ٓ٘فونوركجو
 الوسائل لعملية التعلم ك التعليم ٖ. ٗ اجلدكؿ

 العدد الوسائل النوعية الرقم
 ٕٔ فصوؿ الدراسية  ٔ
 ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٕ
 ٔ غرفة ادلعلمُت  ٖ
 ٔ غرفة اإلدارة ٗ
 ٔ ادلكتبة ٘
 ٕ سلترب العلـو الطبيعية ٙ
 ٖ سلترب احلاسوب ٚ
 ٔ مصلى  ٛ
 ٔ اإلستشارةغرفة ادلشورة ك  ٜ
 ٔ غرفة لصحة الطالب ٓٔ
 ٓٔ مرحاض ٔٔ
 ٔ سلزف  ٕٔ
 ٔ رفة تصميم اثوابغ ٖٔ
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 ٔ غرفة تصميم الطبخ ٗٔ
 ٔ قاعة اإلجتماعيات ٘ٔ
 ٖ منتزة ٙٔ
 ٕ غرفة اجمللس الطالب ك الكشاؼ ٚٔ

 
 ٔ٘ادلرافق للطالب ك ادلعلمُت .8

 مصّلى .أ 
 منتزه كاسع  .ب 
 قاعة اإلجتماعية .ج 
 للطالبمجعية تعاكنية  .د 
 مقصف الصحيّ  .ق 

 
  البّنات كل الدور﴾ب﴿

كقع البحث اإلجرائي يف الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية دبدرسة 
العالية اإلسالمية احلكومية األكىل فونوركجو. كاف ىذا البحث اإلجرائي كما 

 فلى: 
 مرحلة الدراسة اإلختبار القبلي .0

بعد ادلقابلة مع ادلدرس ك الطالب، حصلت الباحثة على شرح عن احلوادث 
يف تعليم اللغة العربية أف ىناؾ العدفد من الطالب ال فتقن اللغة العربية. 
اسباب منها اطلفض ادلفردات ك الدكافع ك ميوؿ على الطالب. تكوف 

ب ادلفردات أساسية يف تعليم اللغة. ابإلضافة إىل  لك، نشاط الطال
 منخفض أفضا يف ادلشاركة يف تعليمها. 

                                                             
 يف ملحق ىذا البحث D/93-IX/910917/أنظر إىل نسخة الوثيقة ٔ٘
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قامت الباحثة إبجراء اإلختبار القبلي يف الفصل العاشر لقسم العلـو الطبيعية 
الثانية دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فونوركجو من أجل احلصوؿ على 

 ٕٕٓٓفربافَت  ٘البياانت األكىل مث إجراء اإلختبار القبلي يف فـو األربعاء، 
صباحا ك ىو ساعات دكرة  ٓٓ:ٛصباحا إىل الساعة  ٖٓ:ٚالساعة يف 

الدراسية اللغة العربية من الفصل العاشر لقسم العلـو الطبيعية الثانية دبدرسة 
 العالية اإلسالمية احلكومية فونوركجو. أسئلة اإلختبار القبلي ىي ثالثوف. 

 شرحت الباحثة نشاط اإلختبار القبلي على النحو التايل : 
 النشاط األكؿ  .أ 

 سّلمت الباحثة على الطالب (0
 تدعو الباحثة الطالب للدعاء معا  (9
 تقـو الباحثة ابلغياب الطالب (3
 تشرح الباحثة الطالب عن األنشطة (4

 النشاط األساسي .ب 
 الباحثة سؤاؿ اإلختبار األكىل للطالب دلعرفة توّفق عن ادلفردات وزّعت (0
 تهدطلبت الباحثة إىل الطالب لإلجابة السؤاؿ ابجمل (9

 النشاط األخَت .ج 
تشّجع الباحثة للطالب، هبدؼ اف فكوف الطالب أكثر حبماسة ك  (0

 اجملتهد يف التعليم 
 تنتهى الباحثة يف التعليم عن الطرفق دعوة الطالب لقرأة احلمدلة  (9
 طلعت الباحثة بتحية.  (3

قيمة  حصوؿ الطالب دلعرفة اإلجابة علىالباحثة  تصّحح بعد  لك،
يف الصف العاشر  ظهرت الباحثة نتائج االختبار القبلي. اإلختبار القبلي

 لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف اجلدكؿ التايل :
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 نتائج اإلختبار القبلي ٗ. ٗاجلدكؿ 
 البياف القيمة اإلسم الرقم
 غَت كامل ٙٗ أدفتيا إفكا أمحد رمحداف  ٔ
 غَت كامل ٓٙ أدفتيا ترم كورنياكاف ٕ
 غَت كامل ٖ٘ أمحد زاكي غوفرا ٖ
 غَت كامل ٕٙ ألفياف رصلا رفستا ٗ
 غَت كامل  ٓٙ أردفن أكليا مصطفى  ٘
 غَت كامل ٓ٘ أكليا رزقي فطراي تشهياين ٙ
 غَت كامل ٙ٘ ابجوس ساترفو أكتومو ٚ
 غَت كامل ٘٘ درفشي بوصلا فرفشتياف ٛ
 كامل ٜ٘ دكم كفناريت ٜ
 غَت كامل ٘٘ أففا رفزا أميليا ٓٔ
 غَت كامل ٓٙ تشاندرا سافوتراجاليو  ٔٔ
 غَت كامل ٗٙ إإيفنج دكم أنينجرـك ٕٔ
 كامل ٜٙ إؽللدا حرفسمانينجتياس ٖٔ
 غَت كامل ٘٘ إنتاف فرادفال مهاراين ٗٔ
 غَت كامل ٙٗ دمحم أفوس أبيو ألفرفندك ٘ٔ
 غَت كامل ٓٚ دمحم رايف حلمي عزفز  ٙٔ
 غَت كامل  ٛٗ دمحم إبن رشدم ٚٔ
 غَت كامل ٖ٘ إلياسدمحم  ٛٔ
 غَت كامل  ٓٙ دمحم رزقي مصباح ادلنَت ٜٔ
 غَت كامل ٙ٘ ندفة ادلعونة ٕٓ
 غَت كامل  ٛٗ نتاشا ليلة شهيدة  ٕٔ
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 غَت كامل  ٚٗ رفندفتو إحسن اؿ ٕٕ
 غَت كامل  ٓٙ رففقي عمرك الدفن  ٖٕ
 غَت كامل ٓ٘ رفكي أمحد أرداينتو ٕٗ
 كاملغَت   ٘٘ رزقي أفاندم رمضاف ٕ٘
 غَت كامل ٛٗ رايف إماـ مذاكَت ٕٙ
 غَت كامل  ٖٚ راقي أاننتا أكرب ٕٚ
 غَت كامل ٓ سيلفياان فوسفيتا دفوم ٕٛ
 غَت كامل  ٓ تشا أدفليا مَتاندا ٜٕ
 غَت كامل  ٓٗ فومسينا سلسبيال ٖٓ
 غَت كامل  ٘٘ زالية فوترم فيربايين ٖٔ
 كامل ٘ٛ عفيفة أضحى رفسما ٕٖ
 غَت كامل ٛٗ عفاف شيف الدفن  ٖٖ

 0012 جمموعة الاّمة
 45,09 نتّجة ادلعدلة
 33 عدد الطّلب

 3 عدد الطّلب ادلتكمل
 31 عدد الطّلب غري ادلتكمل

 %2,121 نسبة اإلكتمال
 

 الدكر األكؿ  .9
 اخلطة  .أ 

يف مرحلة التخطيط فتم اعداد الطالب لتعلم اللغة العربية )ادلفردات( 
(، أكراؽ crossword puzzleلعبة الكلمات ادلتقاطعة ) ابستخداـ كسائل
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عمل الطالب، أكراؽ مراقبة نشاط الطالب، أكراؽ ادلالحظة لتنفيذ تعلم 
ادلفردات مع الكلمات ادلتقاطعة، مث فتم التشاكر مع ادلشرؼ. كاخلطوة 

( اإلعداد ٕ( تكوفن اعداد التدرفس؛ ٔاألكىل الىت ازبذهتا الباحثة، ىي: 
لعبة الكلمات ادلتقاطعة )الورؽ كارتوف مث كتبتها الباحثة تربيعات كسائل 

فراغات بشكل أفقي ك عمودم، ك اعدادت الباحثة كلمة فكرة لإلجابة 
( اعداد اإلختبار كأسئلة اإلختبار ك ٖدبلء ادلربعات الفراغات(؛ 

 ( تطوفر شكل التقوًن.ٗإرشادات التقوًن؛ 
 التنفيذ .ب 

 اللقاء األكؿ (0
 ؿالنشاط األك  (أ 

 تدخل الباحثة إىل الفصل ك فقوؿ السالـ (0)
 تدعو الباحثة الطالب للدعاء (9)
 تبُت الباحثة على حضور الطالب يف كشف الغياب (3)
 تشتطر الباحثة الفصل لتكوف زلسنة (4)
 تشجع الباحثة إىل الطالب (5)
 زبطر الباحثة الطالب على األىداؼ التعليم (6)
 زبطر الباحثة على خطوات عملية التعليم. (7)

 األساسيالنشاط  (ب 
 فرؽ ٓٔتقسم الباحثة الطالب ليكوف  (0)
تدعو الباحثة الطالب دللء ادلربعات يف الكلمات  (9)

 ادلتقاطعات متناكب
اتى الباحثة على النصيحة ك تطلب الباحثة من الطالب  (3)

 لتصحيح األخطاء
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مرف الباحثة ليجعل اجلملة من ادلفردات يف الكلمات  (4)
 ادلتقاطعات 

 من ادلفرداتفطلب كل الطالب ليجعل اجلملة  (5)
 تطلب الباحثة الطالب لقرأة اجلملة (6)
 تصّح الباحثة على اإلجابة األخطاء. (7)

 النشاط األخَت (ج 
 تدعو الباحثة الطالب الستنباط ادلادة  (0)
 تسأؿ الباحثة السؤاؿ إىل مجع الطالب (9)
 تشجع الباحثة الطالب جملتهد التعلم (3)
 الدعاء ك ربية السالـ (4)

 اللقاء الثاين (9
 النشاط األكؿ  (أ 

 الباحثة إىل الفصل ك فقوؿ السالـتدخل  (0)
 تدعو الباحثة الطالب للدعاء (9)
 تبُت الباحثة على حضور الطالب يف كشف الغياب (3)
 تشتطر الباحثة الفصل لتكوف زلسنة (4)
 تشجع الباحثة إىل الطالب (5)
 زبطر الباحثة الطالب على األىداؼ التعليم (6)
 زبطر الباحثة على خطوات عملية التعليم. (7)

 النشاط األساسي (ب 
الباحثة الطالب ليجعل اادثة عن ادلوضوع تطلب  (0)

 "ادلهنة كاحلياة" جبانب األصدقاء
 فكتب اادثة على الطالب / الطالبة كل الفرقة (9)
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 تطلب الباحثة الطالب لقرأة اادثة أماـ الفصل (3)
 ذباكب الطالب اآلخر على ربصيل من فرقة أمامو. (4)

 النشاط األخَت  (ج 
 دة تدعو الباحثة الطالب الستنباط ادلا (0)
 تسأؿ الباحثة السؤاؿ إىل مجع الطالب (9)
 تشجع الباحثة الطالب جملتهد التعلم (3)
 الدعاء ك ربية السالـ (4)

 اللقاء الثالث (3
 النشاط األكؿ  (أ 

 تدخل الباحثة إىل الفصل ك فقوؿ السالـ (0)
 تدعو الباحثة الطالب للدعاء (9)
 تبُت الباحثة على حضور الطالب يف كشف الغياب (3)
 زلسنةتشتطر الباحثة الفصل لتكوف  (4)
 تشجع الباحثة إىل الطالب (5)
 زبطر الباحثة الطالب على األىداؼ التعليم (6)
 زبطر الباحثة على خطوات عملية التعليم. (7)

 النشاط األساسي (ب 
 توزع الباحثة الطالب على فرقة صغَتة (0)
تطلب الباحثة الطالب ليكشف ادلفردات يف الكلمات  (9)

 ادلتقاطعات 
صل كل تدعو الباحثة الطالب ليعرب حصولو أماـ الف (3)

 فرقة متناكب.
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 النشاط األخَت  (ج 
 تدعو الباحثة الطالب الستنباط ادلادة  (0)
 تسأؿ الباحثة السؤاؿ إىل مجع الطالب (9)
 تشجع الباحثة الطالب جملتهد التعلم (3)
 الدعاء ك ربية السالـ (4)

بعد قياـ اإلختبار األكؿ، تظهر الباحثة  نتائج التعليم يف الدكر األكؿ يف 
 اجلدكؿ التايل :

 (ٔنتائج اإلختبار األكؿ )اإلختبار البعدم  ٘. ٗ اجلدكؿ

 البياف القيمة اإلسم الرقم
 غَت كامل ٓ٘ أدفتيا إفكا أمحد رمحداف  ٔ
 غَت كامل ٓٚ أدفتيا ترم كورنياكاف ٕ
 غَت كامل ٓٚ أمحد زاكي غوفرا ٖ
 غَت كامل ٓٙ ألفياف رصلا رفستا ٗ
 كامل  ٓٛ أردفن أكليا مصطفى  ٘
 كامل ٘ٚ رزقي فطراي تشهياينأكليا  ٙ
 غَت كامل ٓٚ ابجوس ساترفو أكتومو ٚ
 كامل ٘ٚ درفشي بوصلا فرفشتياف ٛ
 كامل ٘ٛ دكم كفناريت ٜ
 كامل ٘ٚ أففا رفزا أميليا ٓٔ
 كامل ٘ٛ جاليو تشاندرا سافوترا ٔٔ
 كامل ٓٛ إإيفنج دكم أنينجرـك ٕٔ
 كامل ٘ٛ إؽللدا حرفسمانينجتياس ٖٔ
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 غَت كامل ٓٙ فرادفال مهاراينإنتاف  ٗٔ
 غَت كامل ٓٗ دمحم أفوس أبيو ألفرفندك ٘ٔ
 غَت كامل ٓٚ دمحم رايف حلمي عزفز  ٙٔ
 كامل  ٘ٚ دمحم إبن رشدم ٚٔ
 غَت كامل ٓٚ دمحم إلياس ٛٔ
 كامل  ٓٛ دمحم رزقي مصباح ادلنَت ٜٔ
 غَت كامل ٓٙ ندفة ادلعونة ٕٓ
 غَت كامل  ٓٚ نتاشا ليلة شهيدة  ٕٔ
 كامل  ٘ٚ ردغلانتورفندفتو إحسن اذل ٕٕ
 كامل  ٘ٚ رففقي عمرك الدفن  ٖٕ
 غَت كامل ٓٚ رفكي أمحد أرداينتو ٕٗ
 كامل ٘ٚ رزقي أفاندم رمضاف ٕ٘
 غَت كامل ٓ رايف إماـ مذاكَت ٕٙ
 كامل  ٘ٚ راقي أاننتا أكرب ٕٚ
 كامل ٓٛ سيلفياان فوسفيتا دفوم ٕٛ
 غَت كامل  ٓٚ مَتانداتشا أدفليا  ٜٕ
 غَت كامل  ٓٚ فومسينا سلسبيال ٖٓ
 غَت كامل  ٘ٙ زالية فوترم فيربايين ٖٔ
 كامل ٓٛ عفيفة أضحى رفسما ٕٖ
 غَت كامل ٓٙ عفاف شيف الدفن  ٖٖ

 9901 جمموعة الاّمة
 92,12 نتّجة ادلعدلة
 33 عدد الطّلب
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 09 عدد الطّلب ادلتكمل
 01 عدد الطّلب غري ادلتكمل

 50,50% نسبة اإلكتمال
 

 ادلالحظة .ج 
بعد عملية التعليم يف الدكر األكؿ، ذبتمع الباحثة البياانت على سبيل 
ادلالحظة عن عملية التعليم. الحظت الباحثة كادلدرس إىل الطالب 
كالحظت ادلدرس إىل الباحثة. تساعد الباحثة ك ادلدرس يف ادلالحظة 

 أكراؽ ادلالحظة كما فلي :على شيئ الىت فتم، تصنع الباحثة 
 ٕ٘بياانت نتائج يف التعليم (0

 0أدوات ادلّلحظة ادلدرسة  9. 5 جدول

 ادلؤشر الريم
 النتّجة

0 9 3 

استعدت ادلدرسة/ الباحثة عن اإلعداد  ٔ
  √  التدرفس جبيد

  √  تباشر ادلدرسة ادلواد جبيد ٕ
   √ ترتيب على شرح ادلواد ٖ
 √   االنضباطفتمثل ادلدرسة على  ٗ
 √   استخداـ األثواب النظيفة ك السلوؾ الصاحلة ٘
  √  ربفيز ادلدرسة لطالب ٙ
  √  ادلواد التعليمية الزميلة ادلعلمة مع ادلواد السابقة ٚ

                                                             
 يف ملحق ىذا البحث O/09-II/919110/أنظر إىل نسخة ادلالحظة  ٕ٘
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   √ تشرح ادلدرسة ادلواد بكاملو ٛ

تقًتؼ الوسائل التعليمية لتسهيل الطالب  ٜ
  √  لفهم ادلواد

اف فقـو الطالب ك اإلصالح تستطيع ادلدرسة  ٓٔ
  √  يف لقاء األخرل

 9 09 9 الاّمة
 91 اجملموع

. مث القيمة ٕٓمن نتائج يف اجلدكؿ أعاله، النتيجة اجملموعة ىي 
ادلعدلة ىي = النتيجة اجملموعة : إمجايل عدد النقاط من احلد 

 . ٓٓٔ× األقصى للدرجات 
 . 99،91=  ٓٓٔ×  ٖٓ:  ٕٓالقيمة ادلعدلة = 

 معلومات على يدر النجاح
 ٓٓٔ – ٙٚجيد جدا : 
 ٘ٚ – ٔ٘جيد      : 

 ٓ٘ – ٕٙمقبوؿ : 
 ٕ٘ - ٔضعيف : 

استنادا إىل ىذه القيمة ك ادلعافَت، صلاح اإلجراءات الىت ازبذىا الباحثة 
 .جّديف فئة 
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 ٖ٘بياانت عن نتائج مالحظة الطالب يف الدكر األكؿ (9
 0أدوات ادلّلحظة الطّلب  1. 5 جدول

                                                             
53

 يف ملحق ىذا البحث O/09-II/919119/أنظر إىل نسخة ادلالحظة  
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لرقم اإلسم
 ا

01 9 8 7 6 5 4 3 9 0 

 0 أدفتيا إفكا أمحد رمحداف  9 0 0 3 0 9 9 9 0 0 06

 9 كورنياكافأدفتيا ترم   9 9 0 3 9 9 0 9 9 9 09

 3 أمحد زاكي غوفرا 9 0 9 3 9 3 9 9 9 3 99

 4 ألفياف رصلا رفستا 3 0 9 3 0 9 9 9 9 9 99

 5 أردفن أكليا مصطفى  9 0 3 3 0 9 9 9 9 3 90

 6 أكليا رزقي فطراي تشهياين 9 0 9 3 9 3 9 9 9 9 90

 7 ابجوس ساترفو أكتومو 0 0 0 3 9 0 0 0 0 9 05

 8 درفشي بوصلا فرفشتياف 0 9 9 3 9 9 9 9 9 9 09

 9 دكم كفناريت 3 9 3 3 3 9 9 3 3 3 97

 01 أففا رفزا أميليا 9 9 9 3 3 9 9 9 3 9 93

 00 جاليو تشاندرا سافوترا 9 9 3 3 3 3 9 3 9 3 96

 09 إإيفنج دكم أنينجرـك 9 0 9 3 0 9 9 9 9 9 09

 03 إؽللدا حرفسمانينجتياس 3 3 9 3 3 9 9 3 3 3 97

 04 إنتاف فرادفال مهاراين 0 0 9 3 9 0 9 9 9 9 09
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 05 دمحم أفوس أبيو ألفرفندك 0 9 0 3 9 0 9 0 0 0 05

 06 دمحم رايف حلمي عزفز  3 9 9 3 9 9 9 3 9 3 94

 07 دمحم إبن رشدم 9 0 0 3 9 0 9 0 0 9 06

 08 دمحم إلياس 9 0 0 3 9 9 9 0 0 9 07

 09 دمحم رزقي مصباح ادلنَت 0 9 0 3 9 0 9 0 0 9 04

 91 ندفة ادلعونة 9 0 9 3 0 9 9 9 9 9 09

 90 نتاشا ليلة شهيدة  9 0 9 3 0 9 9 0 9 9 08

 99 رفندفتو إحسن اذلردغلانتو 3 9 9 3 3 9 9 9 3 3 95

 93 رففقي عمرك الدفن  3 9 9 3 9 9 9 9 9 9 99

 94 رفكي أمحد أرداينتو 9 0 9 3 0 0 9 0 0 9 06

 95 رزقي أفاندم رمضاف 9 0 0 3 9 0 9 9 0 9 07

 96 رايف إماـ مذاكَت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

 97 راقي أاننتا أكرب 3 9 9 3 9 9 9 9 9 9 99

 98 سيلفياان فوسفيتا دفوم 3 9 9 3 3 3 9 3 3 3 97

 99 تشا أدفليا مَتاندا 9 0 9 3 9 9 9 0 9 9 09

 31 فومسينا سلسبيال 9 0 9 3 9 9 9 0 9 9 09

 30 زالية فوترم فيربايين 9 0 9 3 9 9 9 0 9 9 09

 39 عفيفة أضحى رفسما 3 9 9 3 3 3 9 9 3 3 96

 33 عفاف شيف الدفن  9 0 9 3 9 9 9 0 9 9 09
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من نتائج يف اجلدكؿ أعاله، عرفت الباحثة بشكل عاـ اف نشاط يف 
التعليم للطالب ال تزاؿ غَت متوقعة. ىناؾ العدفد من مؤشرات التعليم 

 الىت ال فتبعها الطالب بفاعلية، كقيمة مشاركة الطالب ىي: 

القيمة ادلعدلة = النتيجة اجملموعة : إمجايل عدد النقاط من احلد 
=  ٓٓٔ×  ٜٜٓ:  ٓٙٙ. القيمة ادلعدلة = ٓٓٔ× األقصى 
99,91 . 

 الصورة ادلنعكسة .د 
من البياف السابق عن التنفيذ ك ادلالحظة فيو عن ادلادة ادلفردات ربت 

دلتقاطعة ادلوضوع "ادلهنة ك احلياة" ابستخداـ كسائل لعبة الكلمات ا
(crossword puzzle انتاجت الباحثة اف نتائج التعليم يف الدكر األكؿ مل .)

تكوف كاملة ك مل تبلغ دبا أراد الباحثة كاحلد األدىن من معافَت اإلكتماؿ 
(KKM ك مع  لك، قامت الباحثة ابدلقابلة مع ادلدرس ك الطالب. من .)

يوؿ الطالب دبوجود نتائج عن ادلقابلة مع الطالب فدؿ على ارتفاع م
كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات. فهم الطالب على 
ادلعٌت ادلفردات ك فستطيع تطوفرىا إىل اجلملة. ك نتائج عن ادلقابلة مع 
ادلدرس فدؿ على زايدة احلماسة على الطالب يف التعليم دبوجود كسائل 

ة يف الفرقة كزايدة اركة لعبة الكلمات ادلتقاطعة. فستطيع الطالب مشارك
على جواب السؤاؿ من ادلدرسة. ك ػلتاج إىل الدكر الثاين لًتقية نتائج 

 تعليمهم.
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 الدكر الثاين .3
 اخلطة .أ 

يف مرحلة التخطيط فتم اعداد الطالب لتعلم اللغة العربية )ادلفردات( 
(، أكراؽ crossword puzzleابستخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة )

لطالب، أكراؽ مراقبة نشاط الطالب، أكراؽ ادلالحظة لتنفيذ تعلم عمل ا
ادلفردات مع الكلمات ادلتقاطعة، مث فتم التشاكر مع ادلشرؼ. كاخلطوة 

( اإلعداد ٕ( تكوفن اعداد التدرفس؛ ٔاألكىل الىت ازبذهتا الباحثة، ىي: 
بيعات كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة )الورؽ كارتوف مث كتبتها الباحثة تر 

فراغات بشكل أفقي ك عمودم، ك اعدادت الباحثة كلمة فكرة لإلجابة 
( اعداد اإلختبار كأسئلة اإلختبار ك ٖدبلء ادلربعات الفراغات(؛ 

 ( تطوفر شكل التقوًن.ٗإرشادات التقوًن؛ 
 التنفيذ .ب 

 اللقاء األكؿ (0
 النشاط األكؿ (أ 

 تدخل الباحثة إىل الفصل ك فقوؿ السالـ (0)
 الطالب للدعاءتدعو الباحثة  (9)
 تبُت الباحثة على حضور الطالب يف كشف الغياب (3)
 تشتطر الباحثة الفصل لتكوف زلسنة (4)
 تشجع الباحثة إىل الطالب (5)
 زبطر الباحثة الطالب على األىداؼ التعليم (6)
 زبطر الباحثة على خطوات عملية التعليم. (7)
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 النشاط األساسي (ب 
 تكسب الباحثة ادلفردات اجلدفدة إىل الطالب (0)
 فكرر الطالب على نطق ادلفرداتشبيو ك  (9)
تدعو الباحثة الطالب دللء ادلربعات يف الكلمات  (3)

 ادلتقاطعات
تقرأ الباحثة السؤاؿ ك اإلجابة الطالب على األكراؽ  (4)

 ابلفرد
 فرجى الطالب اف فكشف ادلفردات فكوف إبجابة. (5)

 النشاط األخَت (ج 
 تدعو الباحثة الطالب الستنباط ادلادة  (0)
  مجع الطالبتسأؿ الباحثة السؤاؿ إىل (9)
 تشجع الباحثة الطالب جملتهد التعلم (3)
 الدعاء ك ربية السالـ (4)

 اللقاء الثاين (9
 النشاط األكؿ (أ 

 تدخل الباحثة إىل الفصل ك فقوؿ السالـ (0)
 تدعو الباحثة الطالب للدعاء (9)
 تبُت الباحثة على حضور الطالب يف كشف الغياب (3)
 تشتطر الباحثة الفصل لتكوف زلسنة (4)
 الطالبتشجع الباحثة إىل  (5)
 زبطر الباحثة الطالب على األىداؼ التعليم (6)
 زبطر الباحثة على خطوات عملية التعليم. (7)
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 النشاط األساسي  (ب 
 تشرح الباحثة على تركيب عن حرؼ العطف (0)
 تتمثل الباحثة مجلة حبرؼ العطف (9)
تدعو الباحثة الطالب ليحلل عن استخداـ حرؼ  (3)

 العطف
 فُطلُب الطالب ليجعل اجلملة حبرؼ العطف. (4)

 لنشاط األخَتا (ج 
 تدعو الباحثة الطالب الستنباط ادلادة  (0)
 تسأؿ الباحثة السؤاؿ إىل مجع الطالب (9)
 تشجع الباحثة الطالب جملتهد التعلم (3)
 الدعاء ك ربية السالـ (4)

 اللقاء الثالث (3
 النشاط األكؿ (أ 

 تدخل الباحثة إىل الفصل ك فقوؿ السالـ (0)
 تدعو الباحثة الطالب للدعاء (9)
 الطالب يف كشف الغيابتبُت الباحثة على حضور  (3)
 تشتطر الباحثة الفصل لتكوف زلسنة (4)
 تشجع الباحثة إىل الطالب (5)
 زبطر الباحثة الطالب على األىداؼ التعليم (6)
 زبطر الباحثة على خطوات عملية التعليم. (7)

 النشاط األساسي (ب 
 تستعر الباحثة األكراؽ الكلمات ادلتقاطعات لكل الفرد (0)
 تفُطلُب الطالب دللء ادلربعات الفراغا (9)
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 تقرأ الباحثة عن السؤاؿ ك فكتب الطالب على اإلجابة (3)
 بعدىا، تقوؿ الباحثة ادلفردات ابلعربية اك اإلندكنيسية  (4)
 فُطلُب الطالب لكتابة ترمجتها (5)
 فستطيع الطالب اف فتطور ادلفردات ليكوف اجلملة. (6)

 النشاط األخَت (ج 
 تدعو الباحثة الطالب الستنباط ادلادة  (0)
 مجع الطالبتسأؿ الباحثة السؤاؿ إىل  (9)
 تشجع الباحثة الطالب جملتهد التعلم (3)
 الدعاء ك ربية السالـ (4)

بعد قياـ اإلختبار الثاين، تظهر الباحثة نتائج التعليم يف الدكر الثاين يف 
 اجلدكؿ التايل: 

 )الدكر الثاين( ٕنتائج اإلختبار البعدم  ٛ. ٗ جدكؿ
 البياف القيمة اإلسم الرقم
 كامل ٘ٚ أدفتيا إفكا أمحد رمحداف  ٔ
 كامل ٘ٚ أدفتيا ترم كورنياكاف ٕ
 غَت كامل ٓ أمحد زاكي غوفرا ٖ
 كامل ٜٓ ألفياف رصلا رفستا ٗ
 كامل  ٜٙ أردفن أكليا مصطفى  ٘
 كامل ٜٜ أكليا رزقي فطراي تشهياين ٙ
 كامل ٔٛ ابجوس ساترفو أكتومو ٚ
 كامل ٚٛ درفشي بوصلا فرفشتياف ٛ
 كامل ٓٓٔ دكم كفناريت ٜ
 كامل ٜٚ أففا رفزا أميليا ٓٔ
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 كامل ٜٙ جاليو تشاندرا سافوترا ٔٔ
 كامل ٚٛ إإيفنج دكم أنينجرـك ٕٔ
 كامل ٜٔ إؽللدا حرفسمانينجتياس ٖٔ
 كامل ٚٛ إنتاف فرادفال مهاراين ٗٔ
 كامل ٘ٚ دمحم أفوس أبيو ألفرفندك ٘ٔ
 كامل ٕٜ دمحم رايف حلمي عزفز  ٙٔ
 كامل  ٜٙ دمحم إبن رشدم ٚٔ
 كامل ٜٓ دمحم إلياس ٛٔ
 كامل  ٜٙ دمحم رزقي مصباح ادلنَت ٜٔ
 كامل ٙٛ ندفة ادلعونة ٕٓ
 كامل  ٜٜ نتاشا ليلة شهيدة  ٕٔ
 كامل  ٜٜ رفندفتو إحسن اؿ ٕٕ
 كامل  ٜٚ رففقي عمرك الدفن  ٖٕ
 كامل ٜٙ رفكي أمحد أرداينتو ٕٗ
 كامل ٜ٘ رزقي أفاندم رمضاف ٕ٘
 غَت كامل ٓ مذاكَترايف إماـ  ٕٙ
 كامل  ٜ٘ راقي أاننتا أكرب ٕٚ
 كامل ٓٓٔ سيلفياان فوسفيتا دفوم ٕٛ
 كامل  ٜٔ تشا أدفليا مَتاندا ٜٕ
 كامل  ٗٛ فومسينا سلسبيال ٖٓ
 كامل    ٜٚ زالية فوترم فيربايين ٖٔ
 كامل ٓٓٔ عفيفة أضحى رفسما ٕٖ
 غَت كامل ٓ عفاف شيف الدفن  ٖٖ
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 9924 جمموعة الاّمة
 00,91 نتّجة ادلعدلة
 33 عدد الطّلب

 31 عدد الطّلب ادلتكمل
 3 عدد الطّلب غري ادلتكمل

 21,21% نسبة اإلكتمال
استنادا إىل اجلدكؿ أعاله سبكن مالحظة أف ىناؾ زايدة يف ترقية ادلفردات 
للطالب كالذفن فشَت إىل زايدة يف نتيجة ادلعدلة كنسبة اكتماؿ الطالب.  

ك شهدت زايدة  ٚٙ,ٙٙكانت نتيجة ادلعدلة يف اإلختبار الدكر األكؿ  
يف نتيجة . لذا كاف الفرؽ يف الزايدة ٚٙ,ٔٛيف اإلختبار الدكر الثاين 

. ككذلك أفضا زادت نسبة اكتماؿ الطالب يف ٓٓ,٘ٔادلعدلة ىي 
يف الدكر الثاين.  ٜٔ,ٜٓإىل  ٛٗ,ٛٗاإلختبار الدكر األكؿ من نسبة 

 . ٖٗ,ٕٗالفرؽ يف الزايدة يف نسبة اكتماؿ الطالب ىو 
 ادلالحظة .ج 

بعد عملية التعليم يف الدكر الثاين، ذبتمع الباحثة البياانت على سبيل 
ادلالحظة عن عملية التعليم. الحظت الباحثة كادلدرس إىل الطالب ك 
الحظت ادلدرس إىل الباحثة. تساعد الباحثة ك ادلدرس يف ادلالحظة على 

 شيئ الىت فتم، تصنع الباحثة أكراؽ ادلالحظة كما فلي : 
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 ٗ٘بياانت نتائج يف التعليم  (0
  ٕأدكات ادلالحظة ادلدرسة  ٜ. ٗ جدكؿ

 ادلؤشر الريم
 النتّجة

0 9 3 
 √   استعدت ادلدرسة/ الباحثة عن اإلعداد التدرفس جبيد ٔ
 √   تباشر ادلدرسة ادلواد جبيد ٕ
  √  ترتيب على شرح ادلواد ٖ
 √   فتمثل ادلدرسة على االنضباط ٗ
 √   األثواب النظيفة ك السلوؾ الصاحلةاستخداـ  ٘
 √   ربفيز ادلدرسة لطالب ٙ
  √  ادلواد التعليمية الزميلة ادلعلمة مع ادلواد السابقة ٚ
   √ تشرح ادلدرسة ادلواد بكاملو ٛ
 √   تقًتؼ الوسائل التعليمية لتسهيل الطالب لفهم ادلواد ٜ

ٔٓ 
يف لقاء  تستطيع ادلدرسة اف فقـو الطالب ك اإلصالح

 √   األخرل

 90 5 0 الاّمة
 99 اجملموع

. مث القيمة ٕٓمن نتائج يف اجلدكؿ أعاله، النتيجة اجملموعة ىي 
ادلعدلة ىي = النتيجة اجملموعة : إمجايل عدد النقاط من احلد 

 . ٓٓٔ× األقصى للدرجات 
 .09,91=  ٓٓٔ×  ٖٓ:  ٕٙالقيمة ادلعدلة = 
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 يف ملحق ىذا البحث O/09-II/919113/أنظر إىل نسخة ادلالحظة  
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 معلومات على يدر النجاح
 ٓٓٔ – ٙٚجيد جدا : 
 ٘ٚ - ٔ٘جيد      : 

 ٓ٘ – ٕٙمقبوؿ : 
 ٕ٘ - ٔضعيف : 

استنادا إىل ىذه القيمة ك ادلعافَت، صلاح اإلجراءات الىت ازبذىا الباحثة يف 
 د جدا. جّفئة 
 ٘٘بياانت عن نتائج مالحظة الطالب يف الدكر الثاين (9

 9أدوات ادلّلحظة للطّلب  01. 5 جدول
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 يف ملحق ىذا البحث O/09-II/919114/أنظر إىل نسخة ادلالحظة  
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01 9 8 7 6 5 4 3 9 0 

 0 أدفتيا إفكا أمحد رمحداف  1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 11

 9 أدفتيا ترم كورنياكاف 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11

 3 أمحد زاكي غوفرا 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 25

 4 ألفياف رصلا رفستا 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 22

 5 أردفن أكليا مصطفى  2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 25

 6 أكليا رزقي فطراي تشهياين 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 25

 7 ابجوس ساترفو أكتومو 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 11

 8 درفشي بوصلا فرفشتياف 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21

 9 دكم كفناريت 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
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 01 أففا رفزا أميليا 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 25

 00 جاليو تشاندرا سافوترا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

 09 إإيفنج دكم أنينجرـك 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 25

 03 إؽللدا حرفسمانينجتياس 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

 04 فرادفال مهاراينإنتاف  2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 11

 05 دمحم أفوس أبيو ألفرفندك 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 14

 06 دمحم رايف حلمي عزفز  2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 21

 07 دمحم إبن رشدم 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 23

 08 دمحم إلياس 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11

 09 دمحم رزقي مصباح ادلنَت 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11

 91 ندفة ادلعونة 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 11

 90 نتاشا ليلة شهيدة  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11

 99 رفندفتو إحسن اذلردغلانتو 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

 93 رففقي عمرك الدفن  1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 23

 94 رفكي أمحد أرداينتو 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 11

 95 رمضافرزقي أفاندم  2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 20

 96 رايف إماـ مذاكَت 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1

 97 راقي أاننتا أكرب 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 25

 98 سيلفياان فوسفيتا دفوم 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

 99 تشا أدفليا مَتاندا 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 11

 31 فومسينا سلسبيال 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 11

 30 زالية فوترم فيربايين 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 11

 39 عفيفة أضحى رفسما 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
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من نتائج يف اجلدكؿ أعاله، عرفت الباحثة بشكل عاـ اف نشاط يف 
التعليم للطالب ال تزاؿ غَت متوقعة. ىناؾ العدفد من مؤشرات التعليم 

 الىت ال فتبعها الطالب بفاعلية، كقيمة مشاركة الطالب ىي: 
القيمة ادلعدلة = النتيجة اجملموعة : إمجايل عدد النقاط من احلد 

=  ٓٓٔ×  ٜٜٓ:  ٕٗٚالقيمة ادلعدلة = . ٓٓٔ× األقصى 
13,03 . 

 الصورة ادلنعكسة .د 
التأمل ىو نتيجة اإلجراءات البحثية الىت مت إجراؤىا ادلعرقة النتائج ادلؤقتة 
ابستخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعات لًتقية ادلفردات اللغة العربية 

العالية اإلسالمية لطالب الصف العاشر لقسم العلـو الطبيعية يف ادلدرسة 
احلكومية األكىل فونوركجو. بناء على نشاط التفكَت يف نتائج اإلختبار 

 الدكر الثاين، ؽلكن احلصوؿ على ادلالحظة كادلقابلة على النحول التايل:
زايدة ميوؿ كالفهم للطالب عند تعلم اللغة العربية ك ادلفردات  (0

 خاصة.
تائج التعليم بنتيجة ادلعدلة زايدة ترقية ادلفردات الطالب ادلثبت من ن (9

. كىو أفضل من نتيجة ٚٙ,ٔٛيف اإلختبار ما بعد الدكر الثاين ىو 
 . ٜٓ,ٜٙادلعدلة يف اإلختبار الدكر األكؿ ىو 

نتائج التعليم يف اجلور الثاين اتـّ كقد تبلغ إىل احلد األدىن من معافَت  (3
 ( ك أكمل من الدكر األكؿ.KKMاإلكتماؿ )

 33 عفاف شيف الدفن  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
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 تفسري البّاانت﴾ ج﴿

 تفسَت البياانت كمية .0
فتفسَت البياانت كمية لكل الدكر ك مقارنة النتائج االختبار القبلي ك البعدم 

 األكؿ ك الثاين يف اجلدكؿ، ك ىو : 
 مقارنة النتائج االختبار القبلي ك البعدم األكؿ ك الثاين ٔٔ. ٗاجلدكؿ 

 القيمة اإلسم الرقم
 اإلختبار الثاين اإلختبار األكؿ اإلختبار القبلي

 ٘ٚ ٓ٘ ٙٗ أدفتيا إفكا أمحد رمحداف  ٔ
 ٘ٚ ٓٚ ٓٙ أدفتيا ترم كورنياكاف ٕ
 ٓ ٓٚ ٖ٘ أمحد زاكي غوفرا ٖ
 ٜٓ ٓٙ ٕٙ ألفياف رصلا رفستا ٗ
 ٜٙ ٓٛ ٓٙ أردفن أكليا مصطفى  ٘
 ٜٜ ٘ٚ ٓ٘ أكليا رزقي فطراي تشهياين ٙ
 ٔٛ ٓٚ ٙ٘ ابجوس ساترفو أكتومو ٚ
 ٚٛ ٘ٚ ٘٘ درفشي بوصلا فرفشتياف ٛ
 ٓٓٔ ٘ٛ ٜ٘ دكم كفناريت ٜ
 ٜٚ ٘ٚ ٘٘ أففا رفزا أميليا ٓٔ
 ٜٙ ٘ٛ ٓٙ جاليو تشاندرا سافوترا ٔٔ
 ٚٛ ٓٛ ٗٙ إإيفنج دكم أنينجرـك ٕٔ
 ٜٔ ٘ٛ ٜٙ إؽللدا حرفسمانينجتياس ٖٔ
 ٚٛ ٓٙ ٘٘ إنتاف فرادفال مهاراين ٗٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٙٗ دمحم أفوس أبيو ألفرفندك ٘ٔ
 ٕٜ ٓٚ ٓٚ دمحم رايف حلمي عزفز  ٙٔ
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 ٜٙ ٘ٚ ٛٗ دمحم إبن رشدم ٚٔ
 ٜٓ ٓٚ ٖ٘ دمحم إلياس ٛٔ
 ٜٙ ٓٛ ٓٙ دمحم رزقي مصباح ادلنَت ٜٔ
 ٙٛ ٓٙ ٙ٘ ندفة ادلعونة ٕٓ
 ٜٜ ٓٚ ٛٗ نتاشا ليلة شهيدة  ٕٔ
 ٜٜ ٘ٚ ٚٗ رفندفتو إحسن اذلردغلانتو ٕٕ
 ٜٚ ٘ٚ ٓٙ رففقي عمرك الدفن  ٖٕ
 ٜٙ ٓٚ ٓ٘ رفكي أمحد أرداينتو ٕٗ
 ٜ٘ ٘ٚ ٘٘ رزقي أفاندم رمضاف ٕ٘
 ٓ ٓ ٛٗ رايف إماـ مذاكَت ٕٙ
 ٜ٘ ٘ٚ ٖٚ راقي أاننتا أكرب ٕٚ
 ٓٓٔ ٓٛ ٓ سيلفياان فوسفيتا دفوم ٕٛ
 ٜٔ ٓٚ ٓ تشا أدفليا مَتاندا ٜٕ
 ٗٛ ٓٚ ٓٗ فومسينا سلسبيال ٖٓ
 ٜٚ ٘ٙ ٘٘ فوترم فيربايينزالية  ٖٔ
 ٓٓٔ ٓٛ ٘ٛ عفيفة أضحى رفسما ٕٖ
 ٓ ٓٙ ٛٗ عفاف شيف الدفن  ٖٖ

 9924 9901 0012 جمموعة الاّمة
 00,91 92,12 45,09 نتّجة ادلعدلة
 33 33 33 عدد الطّلب

 31 09 3 عدد الطّلب ادلتكمل
 3 01 31 عدد الطّلب غري ادلتكمل

 21,21 50,50 2,121 نسبة االكتمال
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خط بيايّن عن مقارنة النتائج االختبار القبلي ك البعدم األكؿ  ٔ. ٗالصورة 
 كالثاين

 تفسَت البياانت نوعية .9
من النتائج ادلالحظة الطالب فعرفنا اّف الطالب يف الدكر األكؿ قد غلدكف 
بعض ادلشكالت يف فهم الدركس دبا فتعلق دبعٌت ادلفردات فسألوا إىل الباحثة 
لفهمها. كلكن يف الدكر الثاين اىتم الطالب عن ادلادة الدراسية كعملوا كل 

كظيفتهم مناسبة بوقت خطوة اللعبة ابحلماسة كالفرح ككملوا كل رلموعات 
 اللعبة. 

كمن النتائج ادلقابلة الطالب كل الدكر فعرفنا اّف كسائل لعبة الكلمات 
ادلتقاطعة ساعدىم لفهم الدركس اللغة العربية خاصة ابدلفردات عن ادلوضوع 
"ادلهنة كاحلياة". كيف عملية التعليم ذلذا البحث اإلجرائي ابستخداـ كسائل 

 عة شعر الطالب ابلرغبة كالفرح .لعبة الكلمات ادلتقاط
كمن النتائج التوثيق يف كل الدكر فعرفنا اّف موجود الزايدة يف نتيجة الطالب. 
كلذلك ىذه الوسائل استطاعا على ترقية ادلفردات كساعدهتا الباحثة اك 

 ادلدرسة يف عملية التعليم اللغة العربية كخاصة ادلفردات.
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

ىذا الباب ابب أخَت يف البحث العلمي. يف ىذا الباب تقدًن الباحثة العدفد من 
 االستنتاجات كاالقًتاحات البحثية بناء على نتائج البحث. 

 االستنتاجات ﴾ أ﴿
 بقدر إىل البياانت ك نتائج البحث فأخذت الباحثة اإلستنتاجات كما فلي:

مات ادلتقاطعة لًتقية ادلفردات لطالب الصف العاشر استخداـ كسائل لعبة الك .0
لقسم العلـو الطبيعية الثانية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكىل 

بدأ بشرح ادلادة من ادلدرسة فتعلق  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓفونوركجو السنة الدراسية 
 لك  دبوضوع "ادلهنة كاحلياة" ابستخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة. كبعد

تتلفظ ادلدرسة ادلفردات مث فكرر الطالب. ليعرؼ معناىا ترشد كتواجو ادلدرسة 
عن ادلفردات حىت فرّشح الطالب عن معناىا. يف عملية التعليم طلبت ادلدرسة 
الطالب دللء ادلربعات الفراغات كتطبيق ادلفردات يف تعليم اللغة العربية  

 . كاادثة كفصنع اجلملة من ادلفردات معينة
استخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة ترتقي درجات الطالب من االختار  .9

يف االختبار  ٜٓٛٔالقبلي كاالختبار األكؿ مث االختبار الثاين فهي إمجايل. 
يف االختبار الثاين. ككانت ترقية  ٜٕ٘ٙيف االختبار األكؿ مث  ٕٕٓٛالقبلي ك

يف  ٕٛ,ٗ٘بدأ من العدد يف نتيجة ادلعدلة من قيمة الطالب, كىي ترقية ت
يف االختبار الثاين.  ٚٙ,ٔٛيف االختبار األكؿ مث  ٜٓ,ٜٙاالختبار القبلي ك 

كىناؾ أفضا ترقية نسبة الطالب اكتماؿ ترقية من النسبة االكتماؿ يف االختبار 
 ٛٗ,ٛٗك ترقية من النسبة االكتماؿ يف االختبار األكؿ % ٜٓ,ٜالقبلي %

 . ٜٓ,ٜٓاؿ يف االختبار الثاين %مث ترقية من النسبة االكتم
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 االيقراحات﴾ ب﴿
بعض االقًتاحات الىت ذبب مراعتها حوؿ استخداـ كسائل لعبة الكلمات 

 ادلتقاطعة لًتقية ادلفردات للطالب، ىي كما فلي: 
 دلزفد من البحث  .0

استخداـ كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة يف ىذه الدراسة تستطيع جلميع 
مهارة االستماع كالقرأة كاكالـ كالكتابة. أيّف إضافة أداة ادلهارات، فعٌت 

تطبيق ادلفردات حبيث ؽلكن ربسُت مستول إتقاف الطالب للمفركضات على 
 النحو األمثل.

 تطبيق نتائج البحوث .9
من الضركرم ترقية تنوع الوسائل يف تقدًن ادلواد التعليمية كخاصة دركس  .أ 

ب من إتقاف الدرس إىل أقصى اللغة العربية ااطالب حىت فتمكن الطال
 حد.

قم دائما بتحسُت التعلم حبيث ؽلكن حل ادلشكالت الىت تواجو عملية  .ب 
 التعلم بشكل صحيح كفرح ككفقا للخطة.

انتبو إىل خصائص الطالب يف الفصل حىت فتمكن ادلدرس من اختيار  .ج 
 الوسائل ادلناسبة الستخداـ يف تعلم دركس اللغة العربة خاصة ادلفردات.

 



 

 

 يائمة ادلراجع

 ادلراجع العربّة  .0
. مهارات التدرفس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءحبر الدفن، أكرفل. 

 .ٕٔٔٓماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان ملك إبراىيم فرفس. 
. أساليبوتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو ك   طعيمة، رشدم أمحد.

 .ٜٜٛٔإفسيسكو: ادلنظمة اإلسالمية للًتبية ك العلـو ك الثقافة. 
. فونسكو: دار خصائص العربية ك طرائق تدرفسهامعركؼ، انفف زلمود.  

 النفائس.
. الرايض: األلعاب اللغوفة يف تعليم اللغات األجنبيةمصطفى عبد العزفز، انصف.  

 .ٜٔٛٔادلكتبة العربية السعودفة. 
ربضَت الكتاب ادلدرسي للمستول اإلبتدائي يف تعليم اللغة منَت، دمحم ك دمحم سللص. 

فونوركجو: اجلامعة اإلسالمية احلكومية  العربية )النظرفة ك التطبيق(.
 .ٕٕٔٓفونوركجو فرفس. 

األلعاب اللغوفة يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية  .عبد الرمحن بن شيك،ا
. ٕ٘ٔٓ السنة ،ٕ رقم ،ٕ رلّلد ،عربيات .يف برانمج جي قاؼ يف مالزاي

http://Journal.uinjkt.ac.id/Index.php/arabiyat ،ber Novem 14.( diakses 

9109) 
اثر استخداـ مربع الكلمات يف تعليم ادلفردات  .كايتايت اكرايان رمحينور ك س، فطرم

. ٕٚٔٓ، السنة ٔ، رقم ٗ، رلّلد العربيات. ك تعلمها
http://Journal.uinjkt.ac.id/Index.php/arabiyat  ،November  14diakses .( 

9109) 
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 ادلراجع األجنبّة .9
 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, آخركف.عبد ك  احلميد،

Materi, dan Media .ماالنج : اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج فرفس. 
ٕٓٓٛ. 

 .ٕ٘ٔٓركسداكراي. ابندكنج: رؽلاجا  .Teknologi Pendidikan إسحاؽ عبد.، احلق
 Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Panduan  الدفن، فيزؿ.

Teoritis dan Praktis .ابندكنج: الفابيتا .ٕٓٔٗ. 
 Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar .فتح ك نيل الرمحاكيت، اجمليب

Bahasa Arab . يا كرات : دففا فرفسغفو. ٕٕٓٔ. 
 .ٜٕٓٓ .يا كرات : تَتاسجفو  .Pengajaran Bahasa Arab .أمحد زلتدم ،راانص

جاكرات : فرفستاسي . Panduan Operasional Penelitian Tindakan Kelas. دراينتو
 .ٕٕٔٓفوستاكا. 

. ماالنج : ميشكات .Metodologi Pengajaran Bahasa Arab .أمحد فؤاد ،اففيندم
ٕٓٓٗ. 

 Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media dalam Pembelajaran .دمحم ،خليل هللا

Bahasa Arab ،Jurnal Pemikiran Islam .فوين ٔرقم ، ٖٚ جزء ،ٕٕٓٔ. 
 Penelitian Tindakan Kelas dan Peningkatan Profesionalitas .افندانج كومارا،

Guru. ابندكنج  :PT. Refika Aditama .ٕٕٓٔ. 

 Penggunaan Media Permainan Memasangkan Kartu dalam Pembelajaran.مسفالة

Bahasa Arab di SMA. Bahasa & Sastra.  السنة ، ٔ رقم ،ٖٔرلّلد
ٕٖٓٔ( .(diakses 94 November 9109. 

 Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa .ي ك عبد الوىاب رشيدمأمّ ، زلمودة

Arab.  اإلسالمية احلكومية ماالنج فرفسماالنج : اجلامعة. ٕٓٓٛ. 



 

 

 Penggunaan Media TekaTeki Silang dalam Meningkatkan .رانتيكا ك فيصل عبد هللا

Hasil Belajar Siswa Kelas II Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Pengabuan Kabupaten Pali، اجلزء ٔ ،
 .ٕ٘ٔٓفنافر 

ماالنج : اجلامعة . Media Pembelajaran Bahasa Arab .عبد الوىاب شيدم،ر 
 .ٜٕٓٓ .اإلسالمية ماالنج فرفس

جاكرات: كينجاان فرفنادا ميداي غركؼ. . Penelitian Tindakan Kelas ساصلااي، كفنا.
ٕٓٔٔ. 

 ,Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif .سوجييونو

dan R&D.   ابندكنج : الفابيتا. ٕٓٔ٘. 

. جاكرات: راجا غرافيندك  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. زكذلناف
 .ٕٗٔٓفَتسادا. 

 

 


