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 ملخص
أثر استعمال وسائل الكلمات المتقاطعة على ترقية استيعاب المفرداتلدى طلبة  

الصف الثّامن من المدرسة محمدية المتوّسطة باندر المبونج 

 غوستيا مهاراني: إعداد 

وكان استيعاب . إن ادلفرداهتي أحد أىم العناصر يف اللغة العربية لفهم ادلهارات اللغوية األربعة
ادلفرداتلدى طلبة الّصف الثامن من ادلدرسة زلمدية ادلتوسطة بندر المبونج ال يزال يف تصنيف نقصان 

ولذلك، حيتاج إىل الوسائل التعليمية اليت ميكن استعماذلا الستيعاب ادلفردات ىي الكلمات .اإلستيعاب
أىداف ىذا البحث ىي الكشف وادلعرفة عن وجود أو . ادلتقاطعة اليت أصبحت واحدة من لعبة الكلمة ادلمتعة

تقاطعة على ترقية استيعاب ادلفردات لدى طلبة الّصف 
ُ
عدم وجود األثر من استعمال وسائل الكلمات ادل
 .الثامن من ادلدرسة زلمديّة ادلتوسطة بندر المبونج

ىذا البحث يستخدم أسلوب البحث الكمي مع نوع البحث التجرييب وىو تصميم الشبو التجرييب 
 (nonequivalent group posttest onlyبشكل تصميم اإلإلتبار البعدي بااموعة التجريبية واللابطَطةِة 

design) .ألسلوب أإلذ العينات بالعينة ادلملة(sampling jenuh) ىو مجيع طلبة الصف الثامن  الذي 
. كااموعة التجريبية "ب"  والّصف الثامنكااموعة اللابطة" أ"يتكون من الصفني ومها الصف الثامن 

وأداة البحث اليت تستخدمها الباحثة ىي االإلتبار يف شكل االإلتبار التحريري واالإلتبار الشفوي ويسمى 
 .(post test)باالإلتبار البعدي 

دبْجموعيت  T (uji T)بناء على نتائج التحليل الإلتبار الفرضية، استخدم ىذا البحث اإلتبار
 أي 95 دبعيار مستوى الثقة ٪0.05 وىو متوازي دبعيار مستوى اخلطأ db= 70ادلوضوع حصل على الشروط 

وميكن القول أن . 2.660<2.82 ُىوَط 99 ومستوى الثقة ٪0.01 ومستوى اخْلطأ 2.00<2.82
Tحساب(Thitung) أكرب من T جدول(Ttabel)فقوبل ،Ha  (اْلفرضية البديلة) ورفضHo  ( الفرضية

حىت ميكن االستنتاج أّن يف ىذا البحث لو أثر من استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية . (الّصفرية
. استيعاب ادلفردات لدى طلبة الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية ادلتوسطة بندر المبونج

 
 استيعاب المفردات، وسائل الكلمات المتقاطعة: الكلمات المفاتيح 
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 إهداء
 

محدا وشكرا هلل سبحانو وتعاىل الذي قد أعطى الّرمحة والتوجيو , احلمد اهلل رّب العادلني
 :فباإلإلالص، أّن أىديت ىذا البحث العلمي البسيط إىل. والنعمة

حىت . ، اللذان يكافحان ألجل الرفع، واحلّب يل، ويهديين، ويوّفر احلافز، ويدعوا يل دائماولوالديّ  .1
عسى اهلل أن يكرم . المبونج إنتان اإلسالمّية الكومّية رادين أستطيع أن أكمل الّدراسة يف جامعة

 .عليهما يف ىذه الّدنيا ويف اآلإلرة، آمني يا رّب العادلني
ندعوا اهلل من أجل اخلري، ، زمالئي يف الشقة، اللذان دفعاين إىل وصول احلماسةو صدقاء القريبة األ .2

 .ساعدوا وشجعين على احلماسة من انتهاء الدراسة ويصبحون األصدقاء للكاية
إّما يف قسم الّلغة العربّية أو يف األقسام اآلإلر، الذي قد بادأه بالكالم يل ودفعين , الرفاق الكافحة .3

 .إىل العاطفة لبعلنا بعلا
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 ترجمة الكاتبة
  

.  يف كوتاأكونج دبنطقة تاجنكاموس1996 أغسطس 18ولدت غوستيا مهاراين يف التاريخ 
روين و سّيدة أين مرلينا، الذي قد نقل يل ادلودة والنفوذ يف االبنت األوىل من ثالثة أإلوات من سّيد شو

 .رلرى احلياة حبيث ميكن لكاتبة أن تستكمل الّدراسة يف مرحلة الّلسانس
، 2008-2002)بدأت التعليم الرمسي من مستوى ادلدرسة اإلبتدائّية احلكومّية كوتا أكونج 

مثّ واصلت الكاتبة الّدراسة يف . غري درست يف الفصل جيدة و تتبعت الكاتبة الًتبية الكشفية نشيطة
غري كالطالبة، تتبعت الكاتبة مجعية . (2011-2008)ادلدرسة ادلتوّسطة احلكومّية كوتا أكونج العاّم 

 واصلت الكاتبة الّدراسة يف 2011ويف العاّم  .الًتبية الكشفيةو  (OSIS)الطلبة اللمن ادلدرسية 
 غري تعلمت يف الفصل، تتبعت .2014ادلدرسة العالية احلكومّية كوتا أكونج وتنتهي منها يف العام 

 . الكاتبة نشاطة الروحّية اإلسالمّية و الفنّية
، واصلت الكاتبة دراستها يف جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومّية 2014 ويف العاّم 

 قامت الكاتبة خبدمة 2017يف شهر يوليو . الًتبية و التعليم بقسم تعليم الّلغة العربّية المبونج يف كلية
 2017ويف شهر أكتوبر .  يف قرية تاراىان دبنطقة كاتيبونج، جنوب المبونج (KKN)العمل اإلجتماعي

 . بندر المبونج11 ادلدرسة اإلبتدائّية احلكومّية يف (PPL) قامت الكاتبة دبمارسة عملّية التدريس
 
 
 
 
 
 



 

 كلمة الشكر والتقدير
 

محدا وشكرا هلل سبحانو وتعاىل، على نعمو وىدايتو حىّت ميكن , احلمد اهلل رّب العادلني
أثر استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية "للكاتبة أن يكمل ىذه األطروحة حتت ادلوضوع 

صالة وسالما ". لدى طلبة الصف الثامن من ادلدرسة زلمدية ادلتوّسطة بندر المبونج ادلفردات استيعاب
دائمني متالزمني على نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسّلم، وعائلتو وأصدقائو وكذلك أّمتو ادلطيعني بالفتوى 

 .واحلب إليو
اجلامعية األوىل درجة البرنامج إنتهى من يهدف إعداد ىذا البحث إىل حتقيق أحد ادلتطلبات 

(S1)المبونج  إنتان اإلسالمّية احلكومّية رادين جامعة والتعليم سم تعليم الّلغة العربّية، كلية الًتبية يف ق
على مساعدة مجيع األطراف الستكمال ىذا البحث، فإن . للحصول على درجة الّلسانيس يف التعليم

 :قالت الكاتبة أن تشكر إىل
إنتان  رادين والتعليم جامعة الًتبية األنوار، ادلاجستري بوصفو عميد كلية احلاج إلري الدكتوراألستاذ  .1

 .المبونج اإلسالمّية احلكومّية
 .بوصفو رئيس قسم تعليم الّلغة العربّية ، ادلاجستريالسيد الدكتور سفاري داوود .2
 .مراهلل، ادلاجستري بوصفو سكرتري قسم تعليم الّلغة العربّيةعالسيد عفيف  .3
شاه ادلاجستري بوصفو ادلشرف األّول و السّيد الدكتورندوس  السيد الدكتور احلاج زلمد أكمان .4

احلاج ألنيس إلياس ادلاجستري بوصفو ادلشرف الثاين، وأشكركم على التوجيو لكاتبة يف عمل البحث 
 .حبيث ميكن أن يكملها

 والتعليم الذين ربواين وعّلمواين العلوم وادلعارف أثناء الدراسة يف كلية الًتبية بكليةزلاضر واحملاضرة  .5
 .إنتان اإلسالمّية احلكومّية المبونج رادين جامعة والتعليم الًتبية



 

 وادلعلمني وادلوظفني يف ادلدرسة زلمدية ادلتوّسطة بندر المبونج ادلساعدين الكمال, مدير ادلدرسة .6
 .ىذا الرسالة

 .اليت قّدمت ادلساعدة والًتكيز أثناء عملية الرسالة  S.Pd.I،  الّلغة العربّية السّيدة روحاينةمدّرس .7
حىت . ، اللذان يكافحان ألجل الرفع، واحلّب يل، ويهديين، ويوّفر احلافز، ويدعوا يل دائماولوالديّ  .8

عسى اهلل أن يكرم . المبونج إنتان اإلسالمّية الكومّية رادين أستطيع أن أكمل الّدراسة يف جامعة
 .عليهما يف ىذه الّدنيا ويف اآلإلرة، آمني يا رّب العادلني

ندعوا اهلل من أجل اخلري، ، زمالئي يف الشقة، اللذان دفعاين إىل وصول احلماسةو صدقاء القريبة األ .9
 .ساعدوا وشجعين على احلماسة من انتهاء الدراسة ويصبحون األصدقاء للكاية

 يف األقسام اآلإلر ، الذين كانوا  و(أ)يف قسم تعليم الّلغة العربّية إلاّصة يف الفصل  الكافحة الرفقاء .10
حىت . يصاحبواين منذ بداية الّدراسة حىت اآلن، وقد مت تشجيعهم على االستمرار يف احملاولة

 .شكرا على مجيع األشياء مما قد فعلنا معاو  امعةىذه اجلأستطيع أن أكمل الّدراسة يف 
كّل األطراف اليت ال رلال لذكرىم واحدا فواحدا، لعل اهلل رد على الصدقة واإلحسان كل  .11

 .ادلساعدات ومشاركة مجيع األطراف يف استكمال ىذا الرسالة العلمية
اعًتفت الكاتبة القيود ادلفروضة على القدرة واالعتذار وذلذا إذا كان ىناك أإلطاء يف كتابة 

عسى أن نأمل ىذا الرسالة . لذلك كل االقًتاحات والنقد البنائي متوقعة عن ذلك. ىذا الرسالة العلمية
. مفيدا للكاتبة إلاّصة والقراء عاّمة

 
 2018 ديسمبري 20، بندر المبونج

 
الكاتبة 

 



 

 محتويات البحث
 

 أ ........................................................................صفحة الموضوع 
 ب ................................................................................ملّخص 
 ج ........................................................................الموافقة  صفحة
 د ......................................................................... ديقالتص صفحة
 ه ..................................................................................شعار 
 و ...................................................................................إهداء 

 ز ........................................................................... ترجمة الكاتبة
 ح .................................................................. كلمة الّشكر والّتقدير

 ك .......................................................................محتويات البحث 
 س .........................................................................قائمة الجداول 
 ع ......................................................................... قائمة األشكال
 ر .........................................................................قائمة المالحق 

 
 األّول مقّدمة الفصل

 1 .................................................................  ادلوضوعأكيدت .أ 
 3 .......................................................... أسباب اإلتيار ادلوضوع .ب 
 4 .................................................................. إللفية البحث .ج 
 11 .............................................................. تشخيص البحث .د 
 12 ................................................................. حتديد البحث .ه 



 

 12 ................................................................ مشكلة البحث .و 
 13 ......................................................... أىداف وفوائد البحث .ز 

 
  النظريإلطارالفصل الثاني ا

 15 .............................................. استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة .أ 
 15 .................................................. استعمال الوسائل التعليمية .1
 21 .................................................... تاريخ الكلمات ادلتقاطعة .2
 23 .................................................. وسائل الكلمات ادلتقاطعة .3

 27 ........................................................ ترقية استيعاب ادلفردات . ب
 27 .......................................................... ادلفردات استيعاب .1
 32 ....................................................ادلفردات اإلتبار استيعاب .2

 41 .................................................... البحوث الّسابقة ذات الّصلة . ج
 43 ................................................................  التفكرياإلطار . د
 45 .................................................................فرضية البحث  . ه

 
 الفصل الثالث منهج البحث

 47 ................................................................... نوع البحث .أ 
 48 .................................................................. متغري البحث .ب 
 49 ...........................................................   البحث وعينةرلتمع .ج 
 52 ........................................................... ب مجع البياناتيلاأس .د 
 54 ................................................................. البحث تاوأد .ه 



 

 58 ............................................................. اإلتبار الصحة .1
 60 ............................................................. اإلتبار ادلوثوقية .2
 62 ..................................................... اإلتبار مستوى الصعوبة .3
 63 .......................................................اإلتبار الطاقة ادلختلفة  .4

 65 ......................................................... ب حتليل البياناتيلاأس .و 
 66 .........................................  الوصفياتحتليل البيانات اإلحصاء .1
 70 ........................................ستقراء  اإلاتحتليل البيانات اإلحصاء .2

 
 الفصل الرابع نتائج البحث والمناقشة

 73 .................................................................. نتائج البحث .أ 
 76 ......................................................حتليل بيانات نتائج البحث  .ب 

 76 ......................................................... الوصفيات حصاءا .1
 80 ........................................................ ستقراء اإلاتاحصاء .2

 84 ....................................................................... ادلناقشة .ج 
 

 الفصل الخامس اإلختتام
 87 ................................................................... إلستنتجاتا .أ 
 88 .................................................................... اإلقًتاحات .ب 

 
 المراجع
  المالحق



 

 قائمة الجداول
 

 :اجلداول
 8 ................................ ادلفردات نسبة القيمة من نتائج االإلتبار يف استيعاب .1
 50 .............................................طلبة دى  لتنويعال قيمة وقيمة ادلعّدل  .2
 55 ................................................ شعريات األسئلة لإلإلتبار البعدي .3
 56 ............................................قائمة أمساء ادلستجيبني لتجربة األسئلة  .4
 59 ...........................................حيحصالير   غو حيحبنود األسئلة الص .5
 63 .............................................صعوبة األسئلةال مستوى أويلمعايري ت .6
 65 ..........................................  قيمة نتائج االإلتبار القوة ادلختلفةأويلت .7
 76 .......................................... ااموعة التجريبيةكرار القيم على توزيع ت .8
 77 .......................................... ااموعة اللابطةكرار القيم على توزيع ت .9
 78 .....................................................  نتائج االإلتبار البعديةقيم .10
 79 ........................................................... قيمة ادلعّدلقياس فئة  .11
 
 
 

 
 
 
 



 

 قائمة األشكال
 

 :األشكال
 21 ........................ (Guiseppe Airoldi)الدي والكلمات ادلتقاطعة من جوزييب أير .1
 22 .................................. (Athur Wynne)ر وييّن طوالكلمات ادلتقاطعة من آ .2
 74 ....................................... رسم البياين عن نتائج ممارسة ااموعة التجريبية .3
 75 ........................................رسم البياين عن نتائج ممارسة ااموعة اللابطة .4
 77 .................................................على ااموعة التجريبية رسم البياين ال .5
 78 .................................................  ااموعة التجريبيةعلى ينالرسم البيا .6

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 قائمة المالحق
 

Lampiran 1 Pra Penelitian 

1.1. Hasil Wawancara  

1.2. Hasil Observasi 

1.3. Soal Uji Penguasaan Mufrodat 

1.4. Hasil Tes Lisan (Menghapal Mufrodat) 

1.5. Hasil Tes Tulis (Mengerjakan Soal) 

1.6. Hasil Uji Penguasaan Mufrodat 

Lampiran 2 Instrumen Penelitian 

2.1 Soal Uji Coba Instrumen 

2.2 Hasil Uji Validitas Soal  

2.3 Hasil Uji Reliabilitas Soal 

2.4 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

2.5 Hasil Uji Daya Pembeda Soal 

Lampiran 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Eksperimen 

3.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Kontrol  

Lampiran 4 Hasil Penelitian  

4.1 Hasil Latihan Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

4.2 Hasil Tes Tulis  



 

4.3 Hasil Tes Lisan  

4.4 Hasil Post Test Peserta Didik 

Lampiran 5 Analisis Data Hasil Penelitian 

5.1. Analisis Data Statistik Deskriptif 

5.2. Analisis Data Satistik Inferensial 

Lampiran 6 Daftar Tabel 

6.1. Tabel F 

6.2. Tabel Harga Kritik r Product Moment 

6.3. Tabel Z 

6.4. Tabel Chi Kuadrat 

6.5. Tabel T 

Lampiran 7 Surat-Surat 

7.1.Surat Izin Mengadakan Pra Penelitian 

7.2.Surat Pengesahan Seminar Proposal 

7.3.Surat Izin Mengadakan Penelitian 

7.4.Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

Lampiran 8 Dokumentasi 

Lampiran 9 Profil MTs Muhammadiyah Bandar Lampung 

Lampiran 10 Kartu Konsultasi Skripsi  

 
 


