
 

 الفصل الثّاني

  اإلطار النظري

 
 استعمال وسائل الكلمات المتقاطعة .أ 

 
 استعمال الوسائل التعليمية .1

 
الوسائل ىو جزء ال يتجزأ من عملية التعليم والتعّلم من أجل حتقيق أىداف التعليم عامة، 

الوسائل ىي شيء ؽلكن , سادؽلان وآخرون  ووفقا.والغرض من التعليم يف ادلدارس على وجو اخلصوص

استعماذلا لتسليم الرسالة من ادلرسل إىل ادلتلقي حبيث ؽلكن أن حتفز العقل وادلشاعر واالىتمامات 

 الوسائل كعنصر من عناصر نظام .وادلصاحل وكذلك اىتمام الطالب يف ىذه الطريقة اليت ػلدث التعّلم

كنظام مكونات التعليم، الوسائل ذلا وظائف . التعلم لديها وظائف وأدوار اليت تعترب حيوية لبقاء التعليم

 .سلتلفة مع وظيفة ادلكونات األخرى كمكون الذي يتم حتميلها مع رسالة التعليم ليتم تسليمها للمتعلم

إذا كانت الوسائل حتمل الّرسائل أو ادلعلومات اليت هتدف إىل احتواء أغراض لتعليمية أو التعليم 

 .فالوسائل تسمى الوسائل التعليمّية

                                                           
1
Azhar Arsyad, Media Pendidikan (Jakarta: RajawaliPers, 2014), h. 2 

2
Arief S. Sadiman, dkk., Media Pendidikan: Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatannya 

(Depok: Rajawali Pers, 2012, h. 7. 
3
Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari Teori Ke 

Praktek (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 128. 
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يستبدل مع  (الوسائل التعليمية)يف أنشطة التعليم والتعّلم، استعمال كلمة الوسائل التعليمية 

، االتصاالت السمعية (intructional material)مصطلحات مثل أداة النظر والسمع، وادلواد التدريسّية 

، تكنولوجيا التعليم (التعليم البصري)، وتعليم دعائم النظر (audio-visual communication)والبصرية 

(educational technology) يف الّلغة العربّية .والوسائل التوضيحية (وسائل االيضاح)، والدعائم 

و القامسي ػلّدد وسائل  صيٍت. ىناك نوعان من حيث الوسائل، علا وسائل التعليم و معينات تعليم

إن الوسائل التعليمية يقصد هبا عادة ادلعينات ىي التعليم وىو ما يسمى أيضا بالوسيلة التعليمّية 

السمعية أو البصرية اليت يستخدمها العلم تدريس مادتو ليبلغ اذلدف اادلقصود بأفضل صورة شلكنة 

 بينما معينات التعليم شلا يًتجم إىل أداة تعليمية، .ويصبغ على العلمية الًتبوية شيئا من اإلثارة وادلتعة

أن تعريف الوسائل   وأّما.فمن كّل ما ؽلكن أن تساعد ادلعلمُت يف توفَت فهم ادلوضوع للطالب

 :ىي معروف التعليمية وفقا حملمد زياد محدان ونائف

وقد عرفها زلمد زياد محدان أن الوسائل التعليمية ىي وسائط تربوية يستعان هبا إلحداث "
وأما نايف معروف فقد عرف الوسائل التعليمية أهنا ما يلجأ إليو ادلدرس من . علمية التعليم

 ".أدوات وأجزاة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزىا

لوارسيطا، استعمال الوسائل ىو االستعمال ادلنهجي دلوارد التعّلم، واستغالل وظيفة مهّمة  ووفقا

 بعد حتديد اختيار الوسائل .جّدا ألهنا تناقش العالقة بُت ادلتعلمُت مع ادلواد التعليمية أو نظام التعليم
                                                           

4
Azhar Arsyad, op.cit.,h. 6. 

5
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab(Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 

h. 1-2 

مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم : ماالنق ) ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكف: مهارات التدريسأوريل حبر الدين، 
 155-154. ، ص(م2011اإلسالمية احلكومية مباالنق، 
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اليت سوف تستخدمها، فطلب أن تكون قادرة على استعماذلا يف عملية التعليم شلكن وفقا دلبادئ 

 :ىناك بعض ادلبادئ العامة اليت ضلتاج إىل النظر يف استعمال الوسائل التعليمية، وىي. استعمال الوسائل

  كل نوع من وسائل لديها مزايا ونقاط الضعف ( أ

ليس ىناك نوع واحد من وسائل اليت ىي مناسبة جلميع عملية التعليم، وؽلكن حتقيق كل أىداف 

 .يف اعتبارىا، ليس ىناك دواء واحد أن يعمل جلميع أنواع األمراض. التعلم

  يف الواقع تنوع استعمال الوسائل ادلتعددة ضرورية ( ب

يرجى الذكر، مع ذلك، أن استعمال الوسائل أكثر من الالزم يف وقت واحد عند نشاط التعليم، 

ولذلك، استعمال  الوسائل حسب احلاجة، ال . سوف طللط بُت ادلتعلمُت ولن يوضح الدرس

 .تسرف عنها

 .غلب أن يكون استعمال الوسائل قادرة على تعامل ادلتعلمُت بالنشاط ( ج

على األفضل الستعمال الوسائل البسيطة ؽلكن أن تفعل مجيع ادلتعلمُت من الوسائل ادلتطورة ولكن 

 .بدال من جعل ادلتعلمُت لدينا ذىول السليب

 :وأّما بعض أظلاط استعمال الوسائل التعليمية للعمل هبا، ىي

 (الصف الّدراسي)استعمال  الوسائل يف حالة الفصول الدراسية  ( أ

                                                                                                                                                
7
Syaiful Rahman, Wahid Munawar, Ega T. Berman,“Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Berbasis Website”. Journal of Mechanical Engineering Education, Vol.1 No.1 (Juni, 2014), h. 138 
8
Iwan Falahudin, “Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran”. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 

Edisi 1 No. 4 (Oktober – Desember, 2014), h. 113 
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استخدمت الوسائل التعليمية لدعم حتقيق األىداف واستعمال زلدد جنبا إىل جنب مع عملية 

 .التعليم يف حالة الفصول الدراسية

 .استعمال الوسائل خارج وضع الفصول الّدراسية (ب

 االستعمال احلرّ  (1

يف استعمال الوسائل ال تلزم لتحقيق مستوى , إّن الوسائل اليت كانت دون التحكم أو اإلشراف

ال يتوقع أن يعطي تغذية مرتدة إىل أي شخص، وليست حباجة إىل تصحيح . معُت من التفاىم

 .االختبارات

 التحكم يف استعمال الوسائل (2

ويتم تقييم . إّن الوسائل مستعملة يف سلسلة من األنشطة بشكل منتظم لتحقيق أىداف معينة

نتائج دراستهم بانتظام لغرض التقييم، الذي مت إعداده من البداية من قبل صانعي الربنامج 

 .وقدمت على مفتاح اإلجابة

 .استعمال الوسائل من الفرد أو اجلماعة أو اجملموعة (3

الوسائل ؽلكن أن تستخدم بشكل فردي، ورلهزة عادة مع تعليمات االستعمال الواضح حىت 

الوسائل ادلستخدمة يف اجملموعات، يتطلب الدليل . يتمكن الناس من استعماذلا بشكل مستقلّ 
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الوسائل ادلستخدمة بشكل مجاعي، . أيضا عادة يهدف اىل زعيم اجملموعة، ادلعلم أو ادلدرس

 .عادة ما بثتو أجهزة اإلرسال، مثل اإلذاعة والتلفزيون، أو استعماذلا يف غرفة كبَتة

إّن الوسائل التعليمية أكثر فعالية عند التشغيل كخطة أولية، حيث ىناك عقبة أو خلل فٍت 

ولذلك، ؽلكن الستعمال الوسائل منهجيا لدعم حتقيق أىداف التعليم وفقا . على أداء الوسائل

وذلك أن الوسائل ؽلكن أن تستخدم بفعالية وكفاءة ىناك ثالث خطوات . ادلواد التعليمّية خلصائص

 :رئيسية اليت غلب اتباعها يف اسًتاتيجية االستفادة منها، وىي

 اإلعداد قبل استعمال الوسائل ( أ

تعّلم دليل الذي مت . ألن يكون استعمال الوسائل تعمل جيدا، ضلن حباجة إىل إعداد جيد للغاية

إذا كانت التعليمات تشَت إىل قراءة الكتاب أو مادة أخرى وفقا . توفَته من مث نتبع القرائن

ادلعدات الالزمة الستعمال الوسائل أيضا حتتاج . لألىداف ادلراد حتقيقها، ينبغي أن يكون ضروريا

وىكذا، عند استعماذلا يف وقت الحق وضلن لن تكون ازعجت مع . إىل أن تكون معدة مسبقا

 .األشياء اليت تقلل من نعومة استعمال  الوسائل

 األنشطة خالل استعمال الوسائل ( ب

اليت ينبغي على احلفاظ يف استخدام الوسائل ىي جّو من اذلدوء، اليت ؽلكن أن تتداخل مع االنتباه 

الغرفة ال تظلمها يف كل شيء، ومن ذلك أننا ما زلنا قادرين على اإلرسال . والًتكيز فيجب جتنبها

                                                           
9
Arief S. Sadiman,dkk., op.cit., h. 190-197 
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إذا كانت الكتابة أو الرسم أو تدوين . إذا وجدت األشياء اذلامة اليت غلب أن نضع يف اعتبارنا

 .ادلالحظة القصَتة، أهنا زلاولة ال تتداخل الًتكيز

 أنشطة ادلتابعة ( ج

 التعاليمات ىي لالستكشاف شلا إذا كان قد مت حتقيق ىذا اذلدف، باإلضافة إىل تعزيز فهم ادلواد

يف ىذا الشأن تزّود االختبار فنحن حباجة إىل العمل قبل أن . نقلها من خالل الوسائل ادلعنية

وإذا كنا اليزال كثَتا من . مث نكّيف رّدنا مع ادلفتاح ادلقّدم. ننسى زلتويات الربنامج لتلك الوسائل

 .األخطاء، ويفضل أن ؼلدم الربنامج الوسائل ذات الصلة تتكرر مرة أخرى

يف جوىرىا، أّن عملية التعليم ىي عملية التواصل، حيث توّصل احملتوى من ادلعّلمُت 

يف الوقت احلاضر، الطالب يريدون ادلعلمُت للتعليم أكثر إبداعا حىت . الّلفظية وغَت الّلفظية. للطالب

وباإلضافة إىل تطبيق األساليب واالسًتاتيجيات ادلناسبة، إذا كان ادلعلم . كانوا غَت شللة ببيئة التعلم

ؽلكن التفكَت بشكل خالق أي شيء وجد حولو ؽلكن استعماذلا كوسيلة للتعليم وليس من الضروري أن 

 .يكون باىظ الثمن

وعثمان، أن استعمال الوسائل التعليمية ؽلكن أن غلتذب أنشطة تعليم الطالب  ألسناوير ووفقا

 كما وفقا. أكرب وؽلكن تشغيل االىتمام أكثر متعة وليس شلال، وأكثر واىتمام الطالب يف التعلم

وريفائي، الوسائل التعليمية ؽلكن أن غلذب انتباه الطالب وذلك لتحفيز التعلم، والطالب  لسوجانا

ادلزيد من أنشطة التعليم، ألنو ال يستمع إال لوصف ادلعّلم، ولكن أنشطة أخرى أيضا مثل ادلالحظة، 
                                                           

10
Ibid., h. 198-200 
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تعّلم  غَتة   والوسائل يف تعليم الّلغة كثَتة منها الوسائل اليت ؽلكن أن تثَت.والعمل، والتقدمي وغَتىا

. الطالب ىو لغز الكلمات ادلتقاطعة

 

 تاريخ الكلمات ادلتقاطعة .2
 

 يف رللة إيطاليا 1890 سبتمرب 14ظهرت ظلوذج الكلمات ادلتقاطعة ألّول مرّة يف التاريخ 

IlSecolo Illustratodella Domenica .ىذا لغز بسيط صممو Giuseppe Airoldi  وعينو اإلسم 

Per Passare il Tempo (دللء الوقت) 4، يف شكل الشبكةx4 مع عدم وجود الصندوق األسود 

 .ػلتوي على التعليمات أفقيا وعموديا

 1الشكل 
 (Guiseppe Airoldi)الدي والكلمات المتقاطعة من جوزيبي أير
 

 

 

 

 

                                                           
11

Muhammad Luqman Hakim, Akhyar, Asrowi, “Pemanfaatan Media Pembelajaran Game 

Interaktif dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab”. Journal Of Arabic Studies, Vol. 2 No 2 Tahun 

2017, h. 159. 
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 بريطانيا لغزا,   من ليفربولAthur Wynne، نشر الصحايف  1913 ديسمرب 21يف التاريخ 

“word-cross” وتعترب ىذه األلغاز كأول لغز الكلمات . يف صحيفة نيويورك العامل طبيعة األحد

 سلتلفة من األلغاز اليت غالبا Wynneالكلمات ادلتقاطعة عند .  كادلخًتعWynneادلتقاطعة يف العامل و 

الدليل . ما توجد يف ىذا الوقت، الكلمات ادلتقاطعة ذلا وجود مربعات سوداء ومرتبة يف شكل ادلعُت

اليت اندلعت يف صفوف كلمات مناسبة أخرى يف بضع مجل مرقمة  ”FUN“ الوحيد يف ذلك ىو كلمة

 ادلعروف Wynneولذلك، الكلمات ادلتقاطعة ألول مرة يف العامل تنتمي إىل ىذه . التعليمات التالية

، مث حتولت إىل الكلمات  ادلتقاطعة (Fun’s Word-Cross Puzzle)باسم كلمة الصليب لغز ادلرح 

(Crossword). 

 2الشكل 
 (Athur Wynne) ير وينّ طوالكلمات المتقاطعة من آ
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يف وقت الحق أصبحت الكلمات ادلتقاطعة قسم األسبوعي يف صحيفة وامتدت إىل 

، ىذه الظاىرة ىو 1920يف السنة . 1917الصحف األخرى، وبوسطن غلوب يف وقت مبكر من عام 

يف . ارتفعت شعبيتو قفزت اسم الكلمات ادلتقاطعة ألمريكا. بداية جلذب ادلزيد من االىتمام العامّ 

 .الواقع، يكون جزء واحد من الصحيفة العالية ادلتوقعة بعد أنباء نفسها

 .، اليت نشرهتا ساؽلون وشوسًت1924كتاب الكلمات ادلتقاطعة ظهرت للمرة األوىل يف العام 

الكتاب الذي يبدو غريبا ألنو يًتافق ذلك مع مكافأة القلم يباع على الفور وأصبحت شعبية جّدا يف 

وانتهت . 1924 منذ العاّم  Croossword Puzzleتواصل سيمون وشوسًت للنشر الكتب . ىذا العام

، وىذه الكتب أصبحت 2008منذ عام .  رللدا258 بعد أن بلغ 2007سلسلة األصلي يف العام 

كما ىو احلال يف بريطانيا، وكان .  لغز300سلسلة ميجا، يظهر ثالث مرات يف السنة، ختدم كل منها 

. 1924صنداي اكسربيس نشرت أول صحيفة لغز الكلمات ادلتقاطعة يف نوفمرب 

 

 وسائل الكلمات ادلتقاطعة .3
 

، ىو النشاط الذي (ادلكانية والبصرية) crosswordإمالء الكلمات ادلتقاطعة ادلعروف باسم 

إمالء الكلمات ادلتقاطعة عادة ؽلكننا العثور على أّول سؤال يف اإلجابة . اتساع ادلعرفة والذاكرة يتطلب

باستعمال  الغاز الكلمات ادلتقاطعة يف التعليم لو . على العمود مث تطابقها لعدد من الصناديق ادلتاحة

األوىل، يطلب من ادلعلمُت اإلبداع يف صنع ظلاذج من األسئلة يف لغز الكلمات ادلتقاطعة : نتيجتان
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ثانيا، يطلب من الطالب دلعرفة كثَت من . التالية األفوقية والعموديّة أن تكون مًتابطة بُت إجابة واحدة

 .ادلعلومات اليت ترّكز عن ىذه ادلسألة

يؤكد أن فوائد الكلمات ادلتقاطعة ىي ترقية نتائج النشاط والتعلم من الطالب ألن  مَتزانداين

ظروف الكلمات ادلتقاطعة عمل العقل الواضح، واالسًتخاء واذلدوء سيجعل الذاكرة يف الدماغ قوية، 

 يقدم لغز الكلمات ادلتقاطعة وسيلة لشحذ القدرة ادلعرفية، وحتسُت الذاكرة، .ولذلك ترقية الذاكرة

 :يف استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة ىناك مزايا، وىي. وإثراء معارفهم

 .لًتقية دافعية الطالب يف إجابة األسئلة ألن ىناك عناصر الّلعبة ( أ

 ترقية التعاون الصحي بُت الطالب ( ب

 .حتفيز الطالب على التفكَت النقدي واإلبداعي ( ج

 .حتفيز الطالب على أن يكونوا أكثر حذرا يف العمل على ادلشاكل ( د

 :وباإلضافة إىل ذلك، استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة لو السلبيات أيضا، وىي

 .شلا غلعل ادلشكلة أكثر صعوبة ألن كال من اإلجابات وعدد من الصناديق ادلتاحة على وجو الدقة ( أ

                                                           
12

Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelegences-Mengajar 

Sesuai Kerja Otak Dan Gaya Belajar Siswa ( Jakarta: Kencana, 2015), h. 101. 
13

Alfiani Prihastuti, Ahmad Agung Yuwono Putro, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Inggris Berbasis Teka-Teki Silang (TTS) Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 

Kemadang”Jurnal PGSD Indonesia, Vol 3 No 2 Tahun 2017, h. 4. 
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وعنصر اللعبة الواردة يف الكلمات ادلتقاطعة دتيل إىل التسبب يف اجلو لتكون مزدمحة الفصول  ( ب

 .الّدراسية إذا كان ادلعلم ال ؽلكن السيطرة على الصف

غلب علينا أن ندرك أن اذلدف األساسي من تدريس ادلفردات ىو تطوير مصلحة الطالب يف 

أن الطالب الذين الفضول مستعرة بدال بسهولة إثراء مفرداتو وتصبح أكثر سهولة التمييز . الكلمات

 وأساسا يف الكلمات ادلتقاطعة واحلفظ، واإلغلاد ومطابقة الكلمة ادلناسبة أم ال وفقا .والتفكَت ادلنطقي

فإنو يدل على أن لغز الكلمات ادلتقاطعة ؽلكن تطبيقها على ادلواد التعليمية . لإلجابات ومربع ادلقدمة

 .النظرية مثل استعمال  ادلفردات

مع  (على شكل مربع أبيض)الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة حيث لدينا ملء ادلساحات الفارغة 

وتنقسم اإلرشادات إىل فئات حسب ترتيب . احلروف اليت تشكل الكلمة بناء على التعليمات ادلقدمة

 وفوائد لعبة لغز الكلمات ادلتقاطعة اليت وصفها .أفقي واطلفض ادلربعات البيضاء ادلراد شغلها

:  ، أن(Danise)دانيس

“Discrete point puzzle are populer with both teaches and student because they 

cast the partice of vocabulary and isolated grammatical features into a 

challenging and recreational problem solving”.
17
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أّما لغز الكلمات ادلتقاطعة يكون وسائل لعبة بسيطة معروفة يف اجملتمع أصبحت أيضا الوسائل البديلة 

كيفية التشغيل ىو دللء ادلساحات الفارغة رسائل تشبو الصندوق . يف حل ادلشاكل من عملية التعليم

 .إىل كلمة ادلوافق بالتعليمات

ىل الكلمات ادلتقاطعة ىي حقيقة مثَتة للغاية، من ادلفيد أن تذكر ادلفردات بشعبية، بل ىو 

، Njoroge  ودتشيا مع تعريف الكلمات ادلتقاطعة اليت كتبها .أيضا مفيد للمعرفة العامة بطريقة مرػلة

Ndung’u و Ganthigia كما يلي : 

“The crossword puzzle is a game thet make the teaching-learning process 

anttractive and funny, and also gives much opportunity for students to 

practice and repeat the sentence pattern and vocabulary”
19

 

الكلمات ادلتقاطعة ىي شكل من أشكال األلعاب اللغوية، وىذه اللعبة ؽلكن استعماذلا كأسلوب 

 تسلسل ىناك حاجة إىل الوسائل ذلذه اللعبة ىي صورة اليت توجد فيها. لتدريب ادلفردات ومهارة القراءة

وأّما اجراءات لعبة لغز الكلمات ادلتقاطعة على النحو . ساحة البلدة أو مستطيلة أربعة أضالع متساوية

 :التايل

 يتقسم الصف إىل عّدة رلموعات ( أ

 تعطى كل رلموعة ورقة الكلمات ادلتقاطعة نفسها ( ب

 كل رلموعة دتأل لغز داخل ادلتفق ( ج
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 ومبجرد االنتهاء، كل رلموعة تقرأ عملهم بالتناوب ( د

إذا كان ذلك شلكنا، ادلعلم يعطي اجلائزة . ادلعلم يصحح عمل اجملموعة، فضال عن حتديد الفائز ( ه

 .للفريق الفائز

خالل ىذا الوقت تعليم الّلغة العربّية دتيل إىل أن تكون شلّلة بُت الطالب، ألّن التعليم ىو رتيب 

الكلمات ادلتقاطعة مستخدمة  للوسائل يف . ودون أي شيء لالىتمام يف تعليم الّلغة العربّية نفسها

تعليم الّلغة العربّية، وذلك بسبب اخلصائص السهلة وادلمتعة وؽلكن أن تسهل عملية التعليم، خاصة يف 

وىكذا، فإن األنسب عند استعماذلا كوسيلة للطالب دلمارسة فئة معينة من ادلعلم الذي كان . ادلفردات

 .رتابا ويف شكل األسئلة القياسية فقط

 

 المفردات ترقية استيعاب . ب
 

 ادلفردات استيعاب .1
 

وفقا لبيٍت، ودعا يف . kosakataيف اإلندونيسية دعا بكلمة  بالّلغة العربّية، أّما ادلفردات

شلا يعٍت أهنا عبارة نعلمو يف الّلغة األجنبية، والكلمات اليت  vocabulary قاموس ادلفردات اإلصلليزية

 ادلفردات ىي واحدة من ثالثة عناصر الّلغة وىي أمر .كانت تدرس عندما تعّلم الّلغة األجنبّية
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ضروري زلتل، وادلستخدمة يف الّلغة ادلنطوقة والّلغة ادلكتوبة واحدة من األدوات الالزمة لتطوير قدرة 

 .الشخص على الكالم بالّلغة العربّية

يف تعليم ادلفردات جدير بنا أن نبدء من ادلفردات األساسية اليت ال تتغَت بسهولة، فضال عن 

شروط القرابة، وأمساء من أجزاء اجلسم، والضمائر، واألفعال الرئيسية وبعض ادلفردات األخرى السهلة 

 :على النحو التايل واذلدف العاّم من تعلم ادلفردات العربّية. لتعّلمها

 تعريف مفردات جديدة للطالب سواء كان من خالل القراءة أو فهم ادلسموع .أ 

تدريب الطالب ليكون قادرين على نطق ادلفردات بشكل صحيح، ألن النطق اجليد والصي يؤّدى  .ب 

 إىل براعة الكالم والقراءة الصحيحة وبشكل صحيح

 .فهم معٌت كّل ادلفردات داللة أو معجمية أو عند استعماذلا يف سياق مجلة معينة .ج 

 .قادرة على تقدير ودتكُت ادلفردات يف التعبَت الشفوي والكتايب وفقا للسياق .د 

وأّما الطريقة اليت ؽلكن استخدامها يف التعليم منها، الطريقة ادلباشرة، والطريقة التقليديّة واحلفظ، 

وطريقة القراءة، وطريقة القواعد والًتمجة وطريقة استعمال وسيلة البطاقات ادلصّورة , الطريقة الشفهّية

وؽلكن أن يتم ىذا األسلوب مع سلتلف التقنيات اليت . والدعائم، وكذلك تعليم الغناء أو األغنية العربّية

تكون ألعاب الّلغة، على سبيل ادلثال، عن طريق ادلقارنة، وإيالء االىتمام لًتتيب احلروف واستعمال 
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أو خربة الطالب يف حتديد معٌت  ادلفردات ىناك مراحل وأساليب تعليم. القواميس وأكثر من ذلك

 :ادلعٌت تصفها على النحو التايل ادلفردات واحلصول على

 االستماع إىل الكلمات .أ 

 إشارة الكلمات .ب 

 احلصول على معٌت الكلمة .ج 

 قراءة الكلمات .د 

 كتابة الكلمة .ه 

 .جعل اجلملة .و 

ادلفردات سهل جّدا، وشيء أكثر أعلية ىو ادلعلم قادر على سيطرة  يف األساس، أّن تعليم

خصوصا يف التعليم بدعم ادلرافق وادلعدات . الصف جيدا والتمكن من استعمال االسًتاتيجية الصحيحة

ادلعلم  ادلفردات تعٍت الطريقة ادلثلى لتعليم. والبنية التحتية من أجل حتقيق النجاح وفقا دلؤشرات زلددة

يكتب كلمة فواحدة يف السبورة، مث يشرح وؽلارس استعمال  ىذه الكلمات، وبعد أن يفهم مث يستمر 

 .على الكلمة التالية لإلكمال

تعليم ادلفردات ىو ادلطلوب واالحتياج يف تعليم الّلغة األجنبية األساسية والطالب احلقيقيون 

 ادلفردات بدون معرفة. اليت جتري دراستها ادلفردات الذين يتعلمون الّلغة ينبغي أن يكون على معرفة
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ولذلك، ينبغي أن . فالصعب مفًتض أو حىت من ادلستحيل أن يستطيع الطالب عن ادلهارات اللغوية

ادلفردات، غلب  يف تعليم. يوّجو الطالب التعلم ادلبكر ألول مرّة للحصول على استيعاب ادلفردات جّيدا

ولذلك، غلب على ادلدّرسُت أن يعقد ادلبادئ وادلعايَت . على ادلدرسُت أن يعّد الكلمات ادلناسبة للطالب

يف برامج تعليم  ادلفردات ىناك بعض ادلبادئ التوجيهية العامة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بتعليم. الواضحة

 :الّلغة العربّية لغَت العرب، وىي كما يلي

 :اليت غلب تدريسها، واليت هتيمن عليها الطالب، وىي ادلفردات عدد. ادلروسة ادلفردات عدد .أ 

 مفردات 1000 إىل 750دلستوى ادلبتدئُت من  (1

 مفردات 1500 إىل 1000للمستوى ادلتوسط من  (2

مفردات، بشرط أن تتعّلم لبناء اجلمل مبهارة استخدام  2500 إىل 1500للمتقدمُت  (3

 .القاموس

ببساطة التصوير، شلا يتيح تعليم الّلغة العربّية كلغة أجنبية إذا حفظ الطالب . ادلفردات قائمةب .ب 

الّلغة العربّية اليت غالبا ما يتم استعماذلا جنبا إىل جنب مع ترمجتها إىل طالب  مفردات رلموعة

 .الّلغة معروفة

 :ىناك عديد من الطرق اليت ؽلكن للمعلمُت القيام هبا. (ادلفردات) معٌت ادلفردات طرق شرح .ج 

 بطريق عرض األشياء أو العينات ادلشار إليها على معٌت الكلمات (1

 بعرب اقتداء اجلسم (2
                                                           

25
Syaiful Mustofa, op.cit., h.77-78 



31 

 

 بلعب الدور (3

 ذكر ادلتاضدة (4

 ذكر ادلرادف (5

 ذكر قول اجلماعة (6

 ذكر الكلمات األساسية وأشكال الكلمة (7

 شرح معٌت الكلمات لتوضيح وجهة نظره (8

 قراءاة متكررة (9

 البحث عن معٌت الكلمات يف القاموس (10

  .ترمجة إىل لغة الطالب، ىذا يعٍت أن ادلعلم ال يكون متسرعا (11

كجزء من استيعاب الّلغة وادلفردات ؽلكن أن تكون متباينة يف االستيعاب النشيط ادلنتج 

االستيعاب من النشيط ادلنتج ىو ادلفردات اليت ؽلكن استعماذلا ادلتحدثُت بشكل . والوسليب وتقبلي

طبيعي وبدون صعوبة كبَتة يف التعبَت عن أنفسهم، يف حُت أّن استيعاب السليب والتقبلي ىو أن شخص 

ادلتكلمُت الذين ىم قادرين على استعماذلا لفهم تعبَتات اآلخرين، دون أن يتمكن من االستعمال نفسو 

األساسي، مع الًتكيز على / بشكل عاّم لطالب ادلرحلة االبتدائية  اخلالق ووفقا لعبد. يف التعبَت عن بلده
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أعاله، ركزت إعطاء ادلفردات بشأن ادلسائل / لطالب الدراسات العليا . ادلفردات ادلرتبطة بالّلغة ادلنطوقة

 .ادلتعلقة بالّلغة ادلكتوبة، مثل الكلمات اليت توجد يف الصحف واجملالت والدوريات والكتب

. الفهم عن كتابة النص أو عن طريق الفم بالّلغة العربّية يتوقف كثَتا على التمكن من ادلفردات

ادلفردات أكثر شخص للرقابة، والقراءة والفهم دتيل إىل أن تكون أكثر سهولة، وسالسة احلديث بشكل 

 .(العربّية)ولذلك، غلب أن تضعها كّل شخص يريد أن يتقن، وعالوة على ذلك، لغة أجنبية . أسرع

أشكال  ادلفردات، إذا كان الطالب قادرا على ترمجة ومع ذلك، قال الطالب أن تكون قادرة على سيطرة

مرة واحدة للطالب على فهم ادلفردات ومن مث يتم . ادلفردات وقادرا على استعماذلا يف اجلملة الصحيحة

لذلك، ال رلرد حفظ ادلفردات ولكن كانوا . تدريسها الستعماذلا على حد سواء يف الكالم والكتابة

 .يعرفون كيفية استعماذلا يف التواصل احلقيقي سواء كان شفويا وكتابة

 

  اختبار استيعاب ادلفردات .2
 

 :الختبار قدرة الطالب يف استيعاب ادلفردات، ؽلكن للمعلم القيام بذلك بعدة طرق

 االختيار من ادلتعدد .أ 

 ادلرادف .ب 

  الشرح .ج 
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 ادلتضادة .د 

 اإلشتقاق .ه 

 ادلطابقة .و 

 ملء ادلكان الفارغ .ز 

 ملء ادلكان الفارغ باإلسًتشاد .ح 

ىو اختبار التمكن من معٌت ادلفردات ؽلكن تقسيمها إىل التمكن من السلبية  اختبار ادلفردات

التمكن من شكل النوع األول من فهم معٌت الكلمات دون . واستيعاب نشطة منتجة (استقبال)والتقبلة 

القدرة على االستعمال مببادرة منها أو رلرد معرفة معٌت الكلمة عند استعماذلا من اآلخرين، دون القدرة 

التمكن من النوع الثاين ليس فقط يف شكل فهم واحد دلعٌت . على استعماذلا  تلقائيا يف اخلطاب نفسو

  .كلمة يسمع أو يقرأ، ولكن يف حقيقية قادرة على استعماذلا يف اخلطاب للتعبَت عن أفكاره

وىكذا فإن اختبار الفهم يزيد من الًتكيز على قياس قدرة االختبار عن فهم معٌت ادلفردات، يف 

خاص الختبار فهم . حُت أن استعمال االختبار ىو أكثر تركيزا على قدرة استعمال  ادلفردات يف اجلملة

ادلفردات، مؤشر الكفاءة اليت غلري قياسها إما أن يكون ادلعٌت أو ما يعادذلا كلمة ادلفردات، واألضداد، 
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 من 2ىنا مثال واحد ان اختبار فهم ادلفردات وادلثال . وفهم الكلمات ورلموعات من الكلمات

 .استعمال اختبار ادلفردات

 :"خطابا"معٌت . تلقى حسن وأصدقاؤه خطابا من يونس .1

 Surat (د Paket (ج Wesel (ب  Uang ( أ

 الناس ادلالبس الصوفية يف فصل الشتاء ............ .2

غلعل - د يستخدم- ج يستعمل- ب يلبس - أ

 :وأّما شكل اختبار ادلفردات اليت ؽلكن استعماذلا وىي كما يلي

 إظهار األجسام .أ 

 ادلعرض .ب 

 إعطاء أي معادل .ج 

 إعطاء عبارة أخرى .د 

 إعطاء العكس .ه 

 ذكر الكلمة .و 

  .إكمال اجلملة .ز 

 :وفيما يلي بعض األساليب اليت ؽلكن تطبيقها الختبار ادلهارة ادلتعلقة بادلفردات مثل
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 .يظهر الكائنات األصلية، ادلنمنمات، والصور، أو الرسومات .أ 

، ويسأل ادلعلم الطالب إلظهار األشياء اليت يسأل عنها أو ذكر أمساء (الواقع)للكائن األصلي 

مع اإلىتمام أو اظهار األشياء الظاىرة أو كائن مصغر يسأذلا : مثل. الكائنات يف ادلنطقة اجملاورة

. ادلعلم

 ) القلم)ماىذا؟  (1

 ) الكتاب)ماذلك؟  (2

 ) احلقيبة)ماىذة؟  (3

  ) ادلسطرة)ماتلك؟  (4

 أو سأل ادلعلم

 أين القلم؟ (1

 أين احلقيبة ادلدرسية؟ (2

 أين الكتاب؟ (3

 أين ادلسطرة؟ (4

 أين الطباشَت؟ (5

 !' ظهر الكائنات التالية: "وؽلكن أيضا أن يقول ادلعلم

 الطباشَت- ادلسطرة- الكتا ب - احلقيبة - القلم 
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وؽلكن أيضا من ادلصغرة والصور والصور ادلستعملة بوصفها مسألة التحفيز أو لتحل زلل وجوه 

 .النهي الكائن األصلي لتقدؽلها

 .ادلباشرة عرض معاين الكلمات مع التمثيل أو احلركات .ب 

مثل تبُت الكائن األصلي، ؽلكن ادلفردات وقد مت االختبار من خالل وجود الطالب لشرح معاين 

! عرض الكلمات التالية: مثل. الكلمات ادلرتبطة مع احلركة أو التعبَت

اجلس تكتب امسح ؽلشى 

 حتججديد السياق ادلناسب .ج 

ادلعلم يعطي قراءة بسيطة مث طلب من الطالب للتدليل على معٌت بعض الكلمات يف سياقها 

أو بدال من ادلعلمُت الذين يقضون أحكاما غَت مكتملة ويطلب من الطالب دللء . الصحيح

 .الفراغات مع الكلمات ادلناسبة وفقا للسياق

 حتديد ادلرادف .د 

مث يسأل الطالب  (إّما يف مجلة واحدة، عّدة مجل أو اخلطاب)يعرض ادلعلم ادلفردات يف اجلملة 

على سبيل . حتديدا واحدا من مرادف الكلمة، إما مباشرة أو عن طريق ادلرادفات اخليارات ادلقدمة

 .ما ىو مرادف الكلمة اليت حتتها خّط يف اجلملة التالية: ادلثال

 ) ادلعلم (أغلق ادلدرس باب الفصل قبل البحث (1

 ) يصحو (. علىادلسلم أن يستيقظ مبكرا (2
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 ) صديقي (مل يصل شقيقي بع د (3

 !أو اختار مرادف الكلمة اليت حتتها خط التالية

 .غلقت اخلادمة األبواب قبل ادلغرب

غطت - د أغمضت- ج أوصدت- ب فتحت- أ

حتديد ادلتضادات  .ه 

ما ىي : على سبيل ادلثال. يعرض مرادفا ؽلكن أن تستخدم أيضا يف اختبار ادلفردات مع ادلتضادات

: ادلتضادات من الكلمات اليت أكدت يف اجلملة التالية

 ) أصغر)مدينة جاكرتا أكرب من مدينة سورابايا 

: أو اختيار الكلمة اليت كانت معناىا ىي عكس كلمة حتتها خط يف اجلملة التالية

 .إذا اخًتت طريق العلم فإنو يؤدى إىل اخلَت

 الشر- النجاح د- الفالح ج- السعادة ب- أ

 الكلمة تعريف/ حتديد التعريف  .و 

. ىنا قال ادلعلم ؽلكن أن يقدم اجلملة ويطلب من الطالب لتحديد واحد من خالل خيارات معينة

 !اخًت التعريف األنسب لكلمة حتتها خط: ادلثال

 ..... ادلدرسة ىي مكان

   نتلقى فيو العلم .أ 
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 نتلقى فيو العالج .ب 

 نؤدي فيو الصلوا ت .ج 

 نلجأ إليو للراحة .د 

: ؽلكنك أيضا بالعكس

 .....»» ادلكان الذي نتلقى فيو العلم يسمى: ادلثال

 الفندق- ادلسجد د- ادلستشفى ج- ادلدرسة ب- أ

 كلمة اإلشتقاق/  إظهار االشتقاق .ز 

أصل )ؽلكن للمعلمُت أيضا أن يقيس تدريس استيعاب الطالب من ادلفردات خالل االشتقاق 

. (الكلمة

حتديد معٌت الكلمات على أساس االمتصاص  .ح 

ىذه الكلمة ؽلكن . يف الّلغة االندونيسية ىناك عديد من الكلمات ادلشتقة من الّلغة العربّية

 .استعماذلا ادلعلم لقياس فهم الطالب للكلمة

 التسلسل .ط 

يستخدم شكل االختبار فقط على ادلفردات ادلتسلسل دتاما مثل العدد، اسم اليوم والشهر وغَت 

. ذلك
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 التعداد .ي 

ادلعلم ؽلكن أن يشَت كلمة ذلا عدة اجزاء ويطلب من الطالب أن يشَت إىل ىذه األجزاء أو 

على سبيل ". قال"العكس بالعكس، ودعا ادلعلم أجزاء من الكلمة ويطلب من الطالب الستدعاء 

 :ادلثال

 مبٌت حراسة كلية (1

 مطعم زلاضرة ىاتف (2

 حبوث مسارح سيارات (3

 أو العكس بالعكس

 ..... أناناس (د برتقال( موز  ج (ب عنب ( أ

 فاكهة: اجلواب

 إعطاء الّشرح  .ك 

الّشرح ؽلكن استعمال اإلندونيسية لقياس قدرة الطالب على مفردات زلددة اذا كان حقا انو ال 

قال ادلعّلم يف كلمة يصرب وطلب من الطالب : على سبيل ادلثال. ؽلكن أن يشرح بالّلغة العربّية

لشرح ادلعٌت باستعمال الإّلة اإلندونيسية 
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 ترمجة .ل 

أعطى الطالب مجلة أو اخلطاب مع بعض الكلمات احملددة اليت حتتها، يطلب من الطالب أن 

ترجم ىذه الكلمات إىل : ادلثال. ترمجة ىذه الكلمات يف اإلندونيسية/ يعطاي مرادف 

 .اإلندونيسية

ركبت معززة ووالدىا السيارة، وعندما .  اجلديدةبالسيارةطلبت معززة من والدىا مصاحبتها يف نزىة 

 أقود اذلدوء عندما التزام، قال والدىا، عليك احلركةكانت السيارة تسَت، أخذت معززة تكثَت من 

تاسفت معززة لوالدىا وجلست . السيارة، الن الفضى داخل السيارة تؤدي إىل وقوع حادث

 .هبدوء

بوجود اختبار استيعاب ادلفردات من ظلوذج االختبار، كطريقة ادلعلم يف معرفة مستوى استيعاب 

من ادلعلمُت إّما يف شكل االختبار التحريري  ادلفردات وؽلكن إجراء اختبار. ادلفردات من كل طالب

من نتائج االختبار ادلعروفة سيكون حتسنا للمعلمُت . واالختبار الشفوي وفقا خلصائص االختبارا اجليد

من أجل االستعمال بأفضل الطرق واالسًتاتيجيات والوسائل يف التعليم والعالج للطالب من أجل فهم 

 .ادلواد أفضل وػلرصون على تعّلم الّلغة العربّية
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Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 435-439. 
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 البحوث الّسابقة ذات الصلة . ج
 

ىناك عدد من البحوث ذات الصلة اليت مت القيام هبا الباحثون السابقة فيما يتعلق هبذا البحث، 

 :منها كما يلي

1. Peneltian yang telah dilakukan oleh Hanifah Nur Sholihah berjudul “Penggunaan 

Media Teka-Teki Silang untuk Meningkatkan Kosakata Bahasa Arab Siswa 

Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Madlu’ul Ulum Pandean 

Malang”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media teka-teki 

silang (TTS) dapat meningkatkan kosakata bahasa arab siswa kelas V dengan 

indikator keberhasilannya: 1) selama pembelajaran berlangsung siswa tampak 

senang, antusias dan bersemangat; 2) siswa lebih baik dan meningkat dari hasil 

yang mereka dapatkan sebelumnya. Prosentase ketuntasan pada pretest yaitu 

44,4%, pada sisklus I meningkat sebesar 77,7% dan siklus II meningkat sebesar 

83%.
34

  

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rantika berjudul “Penggunaan Media Teka-

Teki Silang dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II pada 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Pengabuan 

Kabupaten Pali”. Hasil eksperimen yang dilakukan menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut:  

Pertama hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa arab materi pengenalan 

angka 1-10 di kelas II madrasah ibtidaiyah nurul iman pengabuan sebelum 

diterapkannya media teka-teki silang nilai siswa yaitu 56,11 (pretest) mengalami 

peningkatan nilai mean setelah diterapkannya media teka-teki silang meningkat 

menjadi 79,44 (post test).  
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Hanifah Nur Sholihah, “Penggunaan Media Teka-Teki Silang untuk Meningkatkan 

Kosakata Bahas Arab Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Madlu’ul Ulum 

Pandean Malang”. (Skripsi Program Pedidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).  
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Kedua, ada perbedaan yang signifikat antara hasil belajar pretest dan posttest 

yang dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis nih ditolah yaitu tt 5% < to > tt atau 

2,11 < 11,73 > 2,90. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil 

belajara siswa pada mata pelajaran bahasa arab sebelum dan setelah 

menggunakan media teka-teki silang.
35

  

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Reza Fauziqurrahman berjudul “Keefektifan 

Penggunaan Media Permainan Teka-Teki Silang DALAM Pembelajaran 

Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 1 

Pengasih Kulon Progo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung sebesar 

2,494 lebih besar dari ttabel sebesar 2,009 dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = 

46. Hal ini menunjukkan nilai thitung (th) lebih besar daripada nilai ttabel (tt) yang 

berarti ada perbedaan prestasi belajar penguasaan kosakata bahasa Jerman antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata akhir peserta didik kelas 

eksperimen sebesar 77,20 lebih besar daripada nilai peserta didik kelas kontrol 

yaitu 71,63. Hal ini berarti bahwa penggunaan media teka-teki silang dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Jerman lebih efektif daripada media konvensional. 

Bobot keefektifan sebesar 8,8%. Implikasi dari penelitian ini adalah media teka-

teki silang dapat digunakan dalam pembelajaran kosakata bahasa Jerman.
36

 

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Paskarada Nini berjudul “Pengaruh TGT 

Berbantuan TTS terhadap Hasil Belajar Submateri Plantae Kelas VII SMPN 3 

Sungai Raya”. Hasil analisis menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa 

menggunakan model TGT berbantuan TTS sebesar 13,7dan rata-rata hasil belajar 

siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional sebesar 10,4. Dari 
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Rantika, “Penggunaan Media Teka-Teki Silang dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas II pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Pengabuan Kabupaten 

Pali”. (Skripsi Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 

Palembang, 2015). 
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DALAM Pembelajaran Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 1 

Pengasih Kulon Progo”. (Skripsi Program Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas Negeri Yogyakarta, 

2017) 
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uji U Mann-Whitney, diperoleh Zhitung< -Ztabel yaitu -3,57< -1,96. Nilai Effect 

Size (ES)yang diperoleh sebesar 0,9 termasuk kategori tinggi dan memberikan 

kontribusi sebesar 31,59%, maka model TGT berbantuan TTS berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar siswa pada submateri plantae kelas VII SMPN 3 

Sungai Raya.
37

 

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Alfiani Prihastuti dan Ahmad Agung 

Yuwono Putro berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Kosakata Bahasa 

Inggris Berbasis Teka-Teki Silang (TTS) Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 

Kemadang”. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya media pembelajaran yang 

berbasis teka-teki silang ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran serta dapat menambah kemampuan memahami 

kosakata bahasa Inggris, dapat diketahui melalui hasil pretest dengan presentase 

66,6% dan hasil postest dengan presentase 90% berada pada kriteria sangat 

baik.
38

  

 

 طار التفكيراإل . د
 

ىو جتميع العالقة بُت ادلتغَتات ادلستمدة من النظريات ادلختلفة اليت قد مت  طار التفكَتاإلإّن 

شلا أدت إىل جتميع . مثّ حتّللها نقديّة ومنهجية,  واستنادا إىل النظريات اليت مت وصفها.وصفها

 .العالقات بُت ادلتغَتات ادلدروسة، وىذا التجميع يستعمل لصياغة الفرضية
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وأحد العوامل ادلؤثرة جّدا يف عملية التعليم ىي هنج التعليم الذي يتضمن على األساليب 

ادلعلم كالوسيط وادليسر يف عملية التعليم للمشاركة يف حتديد استعمال . واالسًتاتيجيات والوسائل

 اليوم، ينبغي أن يكون ادلعلم قادرا على التعليم أكثر إبداعا حىت. الوسائل اليت ستستعملها يف التعليم

 .واحد منو استعمال  أي شيء كوسيلة التعليم الواقع ال غلب أن تكون مكلفة. جو التعّلم غَت شللة

الكلمات ادلتقاطعة ىي نوع واحد من وسائل ادلفيدة يف ادلفردات، كوسيلة لشحذ القدرة 

باإلضافة إىل ذلك، الكلمات ادلتقاطعة يف لعبة الوسائل . ادلعرفية، وحتسُت الذاكرة، وإثراء معارفهم

البسيطة وادلرػلة ولذلك فإن ىذا يدل على أن لعبة الكلمات ادلتقاطعة اليت ؽلكن تطبيقها يف التعليم مثل 

 بادلفردات، ىو عنصر واحد من الّلغة العربّية اليت  kosakataيسمىيف الّلغة العربّية،  .استعمال ادلفردات

ادلدروسة،  يطلب من الطالب أن يعرف ادلفردات. غلب أن يستوعبها الطالب سواء كان شفويا وكتابة

يبدو الصعب أو حىت من ادلستحيل أن يكون الطالب قادرا على مهارات  ادلفردات ألنو بدون معرفة

 .ولذلك ينبغي أن يوجو الطالب التعلم ادلبكر للحصول على استيعاب ادلفردات جّيدا. الّلغة

وىكذا يف تعليم الّلغة العربّية اليت وقعت عند عملية التعليم يف الصف، مع الكلمات ادلتقاطعة 

ادلفردات، حيث ؽلكن للطالب إثراء ادلفردات اليت كانت  والوسائل السهلة وادلمتعة وادلتعلقة باستيعاب

وىكذا، فإن األنسب عند استعماذلا كوسيلة الطالب للتمارين يف . يف هناية ادلطاف للمهارات الّلغوية

 .الصف الذي أعطاه ادلدرس لتكون عملية التعليم غَت رتيبة ومشبعة
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 فرضية البحث . ه
 
يف شكل مجلة  مشكلة البحثحيث مت اإلعراب عن ، شكلة البحثالفرضية ىي إجابة مؤقتة مل .أ 

 صحتها  وبناء على ىذا الفهم أن الفرضية ىي بيان أو اإلجابة األويل ال ؽلكن تأكيد.ادلسألة
يف فرضية البحث، فإننا . دون التحقيق أوال من احلقائق اليت مت احلصول عليها عن نتائج البحث

 ىناك تأثَت كبَت وإغلايب من استعمال  وسائل الكلمات ادلتقاطعة لًتقية استيعاب: "نقًتح أن
 ".ادلدرسة زلمدية الثّانويّة بندر المبونج الثّامن من ادلفردات لدى طلبة الصف

أّما بالنسبة للفرضية اإلحصائية اليت سيتم اختبارىا يف حتليل البيانات وضعت تقنية الفرضية 

الفرضية البديلة ىي الفرضية اليت تكون إغلابية، يف حُت أن . (Ho) يةفرضية الصفرال و(Ha)البديلة 
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ىكذا يف ىذا البحث ىناك الفرضية البديلة، وفرضية الصفر . فرضية العدم أو فرضية الصفر ىي سلبية

 :وىي

 (Ha)الفرضية البديلة  .1

 ادلفردات لدى طلبة الصف ىناك أثر يف استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية استيعاب"

 ". بندر المبونجدلتوّسطةادلدرسة زلمدية ا الثّامن من

 (Ho) يةفرضية الصفرال .2

ادلفردات لدى طلبة  ليس ىناك أثر يف استعمال وسائل الكلمات ادلتقاطعة على ترقية استيعاب"

 ". بندر المبونجادلتوسطةادلدرسة زلمدية  الثّامن من الصف


