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 ملخص

تطوير وسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات المتقاطعة 
 ميترو 1لطلبة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 لينا إحدى فضيلة 

كانت كسائل التعليم ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية 
 السبورة، كالكمبيوتر.ك ادلقلمة، ك كتاب ادلدرسي، الميًتك كىي  1اإلسالمية احلكومية 
 كمشاىدة األفالـ حبيث ال يكوف التعليم شلال. تقدًن العرضيستخدـ الكمبيوتر ل

كللتغب على ادللل يف التعلم كتسهيل الطلبة يف حفظ مفردات اللغة العربية كىو 
التعليم أكثر فصار بوجود ىذه الوسائل، بتطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية. 

 هدؼييتعلم الطلبة مع حفظ ادلفردات يف أم مكاف كزماف.كؽلكن أف شلتعا 
( تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة 1إىل : )البحث ىذا

( معرفة 2ميًتك، ) 1الكلمات ادلتقاطعة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 يم ادلتطورة.صالحية كفعالية كسائل التعل

باستخداـ Research and Developmentىذا البحث ىو البحث التطوير أك
كالذم يتكوف من مخس اخلطوات ىي حتليل االحتياجات، التصميم، ADDIEظلوذج 

كيف ىذا البحث، يتم تصديق ادلنتج من قبل خبَت ادلادة، كالتقوًن. التطبيق  التطوير،
مجع البيانات من خالؿ استخداـ االختبار كيف كخبَت الوسائل، كخبَت التصميم. 

 القبلي كاالختبار البعدم.
( عملية تطوير كسائل تعليم 1أف نتائج البحث من ىذا البحث ، كىي : )

لوسائل جودة اأف ( 2مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة، )
من خبَت  91،25من خبَت ادلادة، ك % 98دلطورة الئقة لالستخداـ بنتيجة %ا

 من خبَت التصميم. 91،67الوسائل، ك% 
 الكلمات ادلفاتيح : التطوير, مفردات اللغة العربية , لعبة الكلمات  ادلتقاطعة
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 إىداء

 ىذه الرسالة العلمية إىل: ت قّدم

كيدعواف دائما يشجعاين اللذاف  كيةادأيب يعقوب كأمي سيت مو  كالديٍت احملبوباف .1

 .صلاحيعلى 

احملبوبُت اللذين أعطوين  كنبيل زلفى، كفرل زىيد، إقباؿ أشعرم إىل مجيع أخوايت .2

 .كالنشاطة الدافع

 احلماسة كالدعاء على صلاحي.جديت احلاجة رليعة احملبوبة اليت أعطتٍت  .3

 .قدمٍت التشجيع كاحلماسدائما الذم احملبوب اريانطا أخيإىل  .4

، زازم، رئاضة، كمَتم اللذين أعطوين  .5 زمالئي احملبوبُت يف السالح، ىن الرـك

 احلماس كالدكافع.

 جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج. 2115زمالئي احملبوبُت دلرحلة  .6

 

 

  



 

 ةترمجة الباحث

 22خ يف التاري، يف كوتا غاجاهت كلداسم الباحثة لينا إحدل فضيلة 

سيت  سيدةك يعقوب ادلتزكج سيدن األكىل من أربع أخواتابنة  ، كىي1997أغوسطوس

 .كيةادمو 

كاستمرت فنوماصلاف بارك،  نور ادلتقُتركضة األطفالالدراسة من  ةالباحث تبدأ

كبعد ، فنوماصلاف بارك2احلكوميةاإلسالمية  مدرسة اإلبتدائية الباحثة دراستها يف 

مث . فنوماصلاف باركمدرسة نور اليقُت ادلتوسطة اإلسالمية  يف ا دراسته تذلك استمر 

كدتت سنة ميًتك  1مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كاصلت دراستها يف 

عة كىي جبامعة رادين استمرت الباحثة دراستها إىل اجلام 2115كيف السنة .2115

 إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

بانداف سارم الغربية  قرية يف  KKNاتبعتها الباحثة  2119سنة كيف 

ادلدرسة اإلبتدائية  يف  PPLأجرت الباحثة   2119سنة يف . ككذلك فرينجسو

 باندار المبونج.سوكا جاك  1احلكومية 

.  

 



 

 تقديركلمة شكر ك 

قدر على  تة حىت النعم الكثَتة اليت أعطاه للباحثمحدا هلل عز كجل على مجيع 
تطوير وسائل تعليم مفردات اللغة العربية على "بادلوضوع  كتابة ىذه الرسالة العلمية

 1أساس لعبة الكلمات المتقاطعة لطلبة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
ىذه الرسالة العلمية إلدتاـ الشركط للحصوؿ على الدرجة اجلامعية األكىل من كلية ."ميترو

 .الًتبية كالتعليم جبامعةرادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج 
يف إدتاـ ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها كثَت ادلساعدات كعت الباحثة أف 

جزيل الشكر إىل  ةتقّدـ الباحث فبهذه ادلناسبة أفمن مجيع األطراؼ. كالتوجيهات 
 : سادات األفاضيل

، كعميد كلية الًتبية كالتعليم جبامعة ادلاجستَتاألستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار  .1
 رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.

كاألستاذ  ادلاجستَتكرئيس قسم تعليم اللغة العربية ،فرم داكدااألستاذ الدكتور س .2
كلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين يف  زلمد عفيف أمر اهلل، ادلاجستَت كسكريًت 

 .إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج
كاألستاذ قدر، ادلاجستَت   كادلشرؼ األكؿ  ،ادلاجستَتذكاحلنافالدكتور  األستاذ .3

كتابة  إلدتاـكاالقًتاحات شكرا جزيال على تقدًن ادلدخالت  كادلشرؼ الثاين
 .ىذه الرسالة العلمية

كلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية في  مجيع احملاضرين كاحملاضرات .4
 اللذين أعطوين علوما كمعرفةكخاصة لقسم تعليم اللغة العربية  احلكومية المبونج

 .طواؿ الدراسة



 

كالسيد كسيماف، ادلاجستَت  رئيس ادلدرسة،إىل السيد أنتوين اسونطا، ادلاجستَت ك .5
 1كمدرس اللغة العربية كمجيع الطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوكية 

 اللذين أعطوين الفرصة كادلناسبة إلجراء البحث.ميًتك 
 إىل مجيع أسريت اللذين أعطوين الدكافع كيدعواين دائما على صلاحي. .6
اجلهاد للحصوؿ على الدرجة تعاكنكم يف زمالئي احملبوبُت شكر جزيال على  .7

 اجلامعية األكىل.
عسى أف تقدـ ىذه الرسالة العلمية مساعلة إغلابية يف التنمية كادلعرفة كهبذه 

 آمُت يا رب العادلُت. كزيادة العلـو للقارئُت.

 2119يونيو 15المبونج باندر 
 ـ

 ةالباحث
 

 لينا إحدل فضيلة 
1511121139  
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

على احلقيقة أف   .الفعل تعلممشتق من أهن" ك  ajar التعليم يأيت من كلمة "

اط اإلنساين الشامل أك ؽلكن تفسَت التعليم على أنو جهد كاع يقـو نشالتعليم ىو 

)توجيو الطالب للتفاعل بُت مصادر التعلم األخرل(  أك بو ادلدرس لتعليم الطالب

 2حتقيق األىداؼ من التعليم.يف 

كما قاؿ نانا سوجانا أف التعليم ىو جهد منهجي كمتعمد يقـو بو ادلدرس 

إف كعلى حقيقة فأنشطة التعليم. يف يعمل الطالب  إلظلاء حاؿ التعليم اجليد حبيث

3التعليم باجليد.يقـو بو الطالب ليكونوا قادرين على إجراء  التعليم ىو األنشطة
 

اللغة اليت حتتول على لغتُت كعلا اللغة العامية كاللغة اللغة العربية ىي 

 ،الفصحى، كيف اللغة العربية ىناؾ اجملموعة ادلتنوعة من اجلملة مع العديد من الشعر

إف  كباإلضافة إىل ذلك، 4، كادلورفولوجيا كعلم األصوات كاللغة.كالنثر ،كالركيات

                                                             
2
 Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: AURA), 

2013, hlm. 89 
3
Nuqynurqoyyimah.blogspot.com/2013/12/pembelajaran-bahasa-arab_27.html?m=1 

05/09/2018/10:26 

 
4
Muhammad Nu’man Nuddin an-Nadwi, Khashaish Al-Lugah Al-Arabiah Wa Limadza 

Yuhibbu Tuallimuha, (Beirut: Daru Ibnu Katsir, 2005) hlm. 35 



 

لتأدية أكامر اهلل يف الصالة، كقراءة القرآف للمسلمُت اللغة العربية ىي دليل 

 كما قالو عمر بن اخلطاب:  5كاحلديث.

 6تعلموا العربية فإهنا من دينكم كتفقهوا فيها فإهنا تزيد يف العقل كتثبيت ادلركءة.

و زلاكلة لتعليم انطالقا من البياف أعاله، تفهم أف تعليم اللغة العربية ى

كادلدرس كمثابة يف تنظيم عدة العناصر للحصوؿ على الطالب يف تعلم اللغة العربية 

األىداؼ ادلطلوبة. كاف يف اللغة العربية ىناؾ أربع ادلهارات اللغوية ىي مهارة 

 القراءة، كاالستماع، كالكالـ، كالكتابة.

السابق، أف التعليم ىو جهد كاع يقـو بو ادلدرس لتعليم  يف لقد عرفنا

حتقيق يف ل بُت مصادر التعلم األخرل( )توجيو الطالب للتفاعأك الطالب 

ادلفردات كفقا لقاموس اإلندكنسي الكبَت ىي إثراء الكلمات،   األىداؼ من التعليم.

كاحدة من عناصر اللغة اليت غلب كما رأم أمحد فؤاد أفندم أف ادلفردات ىي 

للتواصل مع  ادلستخدمة إتقاهنا متعلمي اللغة األجنبية الكتساب ادلهارات الالزمة

 تلك اللغة. 

                                                             
5
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarata; Rajawali Pers), 

2014, hlm. 3 
6
 Abdurrahman,Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: AURA), 

2013, hlm. 26. 



 

ال ؽلكن دلتعلمي اللغة التعرؼ على اللغة من خالؿ  : " Savierيقوؿ

القاموس". كالغرض من ىذا البياف ىو غلب أف يتعلم متعلمي اللغة ادلفردات كيعرؼ 

معناىا الكلمة ، ىناؾ معنياف يف كلمة علا ادلعٌت ادلقصود كادلعٌت الضمٍت. ادلعٌت 

فهو ادلعٌت احلقيقي الضمٍت ادلعٌت ادلقصود ىو ادلعٌت الوارد يف القاموس، أما 

 ىناؾ بعض ادلشكالت يف تعليم مفردات اللغة العربية منها:7كالقياسي.

 .يف التعلم بةاختالفات يف قدرات الطل كجود. 1

 .أف درس اللغة العربية ىو درس صعب بةيفًتض الطل. 2

بالصعوبة يف بة حبيث أف يشعر الطل ،الطريقة ادلستخدمة غَت مناسبة. 3

 .اجلديدةحفظ ادلفردات 

 .يستخدـ ادلدرس الوسائل احملدكدة يف تعليم ادلفردات. 4

 يف فهم ادلواد ادلقدمة.يشعر الطلبة بالسئامة كأقل جذابة . 5

 8كاف للطلبة رغبة منخفضة يف تعلم مفردات اللغة العربية.. 6

استنادا إىل نتيجة ادلالحظة كادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة بتوزيع 

يف  IPS 1كطلبة الصف العاشر  MIA 1 فصلُت طلبة الصف العاشر االستبيانات يف

مًتك. فتحصل الباحثة البياف أف الطلبة  1احلكومية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
                                                             

7
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بوجود ىذه االفًتاضات يف فكرة  9س صعب.ر يفًتضوف بأف درس اللغة العربية ىو د

تقنيةحفظ صعب كىم يشعركف بادللل مع ىو الطلبة أف حفظ مفردات اللغة العربية 

يشعركف بادللل كىذا احلاؿ يسبب إىل الطلبة  اليت استخدمها ادلدرس.ادلفردات 

كالصعوبة يف حفظ ادلفردات كفهم معٌت الكلمات.كاف استيعاب مفردات اللغة 

. بناء على نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية زاؿ منخفضةيالعربية لدل الطلبة ال 

لديهم قدرة سلتلفة الطلبة  مًتك، فيعرؼ أف 1احلكومية  ادلدرسة الثانوية اإلسالميةيف

كىم يشعركف يف حفظ ادلفردات كعندما يطلب ادلدرس من الطلبة حلفظ ادلفردات 

م وتر دلشاىدة األفالـ أييستخدـ ادلدرس كسائل الكمبكيف تلك ادلدرسة بالصعوبة. 

ال يشعر الطلبة بادللل أثناء حىت يف الفصل الدراسي  ادلستخدمة أهناكأنشطة اللعبة

كيستخدـ ادلدرس كسائل كتاب عملية التعليم اجلارية.كيف تقدًن ادلواد التعليمية،

يشعر بعض حىت يستخدـ ادلدرس الطريقة احملاضرة  ادلدرسي, كادلقلمة, كالسبورة.

 10الطلبة بالكسل كالنعاس لالستماع إىل بياف ادلدرس.

رس الطريقة أك األساليب اليت يستخدمها الطلبة حلفظ ادلفردات يقدـ ادلد

اجلديدة. كادلدرس فقط يعرؼ أف الطلبة قادركف على احلفظ باجليد دكف أف يعرؼ 

 أـ ال.مناسبة  الطريقة ادلستخدمةىل أهنم يشعركف بادللل كال يعرؼ 
                                                             

9
Hasil observasi di MAN 1 Metro, 16 September 2018/09:00 WIB 

10
Hasil wawancara dengan pendidik bahasa arab MAN 1 Metro, 16 September 

2018/09:15 



 

ثانوية اإلسالمية استنادا إىل حاؿ التعليم دلفردات اللغة العربية بادلدرسة ال

غلب على ادلدرس استخداـ الطريقة كالوسائل أك التقوًن ادلناسبة مًتك،  1احلكومية 

كادلالئمة باحتياجات الطلبة. كيف ىذا احلاؿ، يقـو ادلدرس بالتقوًن بإعطاء التشجيع 

إىل الطلبة ليكونوا متحمسُت يف اتباع عملية التعليم كترقية إستيعاب مفردات اللغة 

كانت ال تزاؿ منخفضة. كباإلضافة إىل ذلك، ينبغي على ية لدل الطلبة اليت  العرب

ادلدرس إزالة االقًتاحات يف أذىاف الطلبة الذين يفًتضوف بأف درس اللغة العربية ىو 

. كيف ىذا البحث ستقـو الباحثة بتطوير كسائل التعليم لًتقية استيعاب درس صعب

العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مفردات اللغة العربية لدل طلبة الصف 

 .الكلمات ادلتقاطعة لعبةمًتك من خالؿ  1

كانت الطريقة اليت استخدمها ادلدرس يف تعليم ادلفردات ىي طريقة احلفظ 

يد. كجبانب إىل ذلك، جلبامع ادلدرس أك الطلبة القادرين على حفظ ادلفردات 

ىذه الطريقة ىي  11كطريقة العرض يف تعليم ادلواد.يستخدـ ادلدرس الطريقة احملاضرة 

الطريقة غَت مناسبة لالستخداـ يف تعليم ادلفردات، لذلك تستخدـ الباحثة الطريقة 

ة، ألهنا تعتمد على مجيع الطرؽ اإلنتقائية. اختارت الباحثة ىذه الطريقة اإلنتقائي

ذه الطريقة على ادلدرس األخرل كاليت تعترب أهنا الئقة كمناسبة لالستخداـ. تساعد ى
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يف ترمجة اللغة األجنبية إىل اللغة األـ، إما من خالؿ اإلشارات أك احلركات أك 

 12الصور أك باستخداـ األدكات األخرل.

الوسائل ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات ىي لعبة الكلمات ادلتقاطعة. أف 

، حيث أف بة( ىي إحدل الوسائل اجلذاteka-teki silangالكلمات ادلتقاطعة )

الطالب دللء ادلساحات الفارغة يف شكل مربع مع رسائل لتشكيل الكلمة اليت ىي 

كفقا للتعليمات. تستخدـ الباحثة ىذه اللعبة كوسيلة لتسهيل الطالب يف تذكر 

كاذلدؼ من ىذه الكلمات ادلتقاطعة ىي فهم الكلمات. مفردات اللغة العربية ك 

ىناؾ اللعبة ادلختلفة  ،للعبةكيف ىذا ا 13.ظهاكسهولة حف زيادة ادلفردات اجلديدة

 كادلتنوعة ىي كما يلي:

ؽلكن أف يعمل الطلبة ىذه الكلمات ادلتقاطعة يف منزلو )الواجبات  . 1

 ادلنزلية(.

العمالقة لزيادة مفردات اللغة بصناعة الكلمات ادلتقاطعة علم يقـو ادل. 2

 العربية.
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M. Faisol, Halimi, Moh. Zawawi, Arief Rahman Hakim, Khafid Roziki, Ahmad Makki 

Hasan, Khoirul Anas.  99 Permainan dalam Permainan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Lentera 

Kreasindo), 2016, hlm. 119 



 

 IPSأك  MIAالباحثة ببداية ادلالحظة مع طلبة الصف العاشر عد أجرت ب

، فيعرؼ أف استيعاب مفردات اللغة كادلقابلة ادلنظمة االختبار ادلنفصلباستخداـ 

ال تزاؿ منخفضة. بناء على االختبار كادلقابلة اليت قامت هبا العربية لدل الطلبة 

ملة. بعض الطلبة الطريقة ادلىي يف حفظ ادلفردات  أف الطريقة ادلستخدمة الباحثة،

يف السابق مل يشعر حبفظ ادلفردات أك بعضهم من ادلدرسة اليت ليست فيها مادة 

حفظ ادلفردات من خالؿ على لطلبة قادرين فيجب لادلفردات. بوجود مادة ادلفردات

 بالرغم من أهنم يشعركف بالصعوبة يف حفظ ادلفردات.استخداـ الطريقة البسيطة 

كيف ىذا احلاؿ، يقـو ادلدرس بالتقوًن يف التعليم أك طريقة حفظ ادلفردات 

يف ىو البياف عن نتيجة االختبار لًتقية رغبة الطلبة يف حفظ ادلفردات. فيما يلي 

باستخداـ  IPSك  MIAحفظ مفردات اللغة العربية لدل طلبة الصف العاشر 

 .likertمقياس 

 : IPS: نتيجة االختبار إلجابات الصعبة  MIAإلجابات الصعبة نتيجة االختبار 
SS: 6       SS: 6 

S: 4       S: 3 

N: 2       N: 1  

TS: 3       TS: 5 

TSS:0       TSS: 0  

 



 

 

 

 1.1جدول 
 النتائج

A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

 

 MIAطلبة 

 x 5  =31 6عدد ادلستجبُت "موافق جدا" . 1

 x 4 =12 3عدد ادلستجبُت "موافق" . 2

 x 3  =3 1عدد ادلستجبُت "زلايد" . 3

 x 2  =11 5عدد ادلستجبُت " غَت موافق" . 4

 1x1 =1موافق جدا" غَت عدد ادلستجبُت ". 5

 55=  1+11+3+12+31اجملموع = . 6

 



 

 

 IPSطلبة 

 x 5  =31 6عدد ادلستجبُت "موافق جدا" . 1 

 x 4  =16 4عدد ادلستجبُت "موافق جدا" . 2

 x 3  =6 2عدد ادلستجبُت "زلايد" . 3

 x 2  =6 3عدد ادلستجبُت " غَت موافق" .  4 

 x 1 =1 1عدد ادلستجبُت "غَت موافق جدا" . 5

 58=  1+6+6+16+31اجملموع = 

 1.0جدول 
 معيار النتيجة

 البياف اإلجابات
 غَت موافق جدا 19,99%-0%
 غَت موافق 39,99%-20%
 مقبوؿ 59,99%-40%
 موافق 79,99%-60%
 موافق جدا 100%-80%

  

 IPS  :55 +58 =113ك  MIAرلموع النتيجة لطلبة 



 

ألدىن  Xألعلى الدرجاتو  Yدرجتاف علا ىناؾ  likertكيف حساب مقياس

 .الدرجات

Y  5= أعلى الدرجات برقم 

X  1= أدىن الدرجات برقم 

 x 3  =151 5عدد النتيجة األعلى إلجابة "موافق جدا" كىي 

  Yx 111الرموز %= رلموع النتيجة/ 

 Yx 111= رلموع النتيجة / 

 =113/115 x 111  =3،75 =%73 كىذه النتيجة تدؿ على مستول %

 ،موافق

فيمكن االستنباط أف ادلستجبُت انطالقا من نتيجة البيانات السابقة، 

ىيصعبة. كىذا احلاؿ يسبب إىل استعاب  حفظ مفردات اللغة العربية بأف"موافق" 

تنقسم احتبارات ادلفردات إىل قسمُت، كعلا  14ادلفردات لدل الطلبة منخفضة.

كغلب أف يقاس اختبار الفهم يف معٌت اختبار الفهم كاختبار االستخداـ اخلاص. 
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 البياف كىذا15كفهم الكلمات، كرلموعات الكلمات.كادلتضادات، الكلمات، 

  اجلدكؿ التايل:فيمكن النظر إىل

 1.5جدول 
 نتيجة االختبار الستيعاب المفردات

 كاملغَت   كامل النتيجة الرقم ادلتسلسل الرقم
1 6 71 √  

2 12 73 √  

3 3 55  √ 

4 11 75 √  

5 9 62  √ 

6 1 61  √ 

7 13 59  √ 

9 11 61  √ 

11 14 55  √ 

11 5 52  √ 

12 2 58  √ 

13 7 53  √ 

14 8 55  √ 

15 4 74 √  
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Imam Asrori, Muhammad Thohir, M.Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: MISYKAT), 2014, hlm. 98. 



 

، فتحصل الباحثة البياف عن نتيجة ادلالحظة يف بداية ادلراقبة انطالقا من

 استيعاب مفردات اللغة العربية.

 البياف :

T كامل : 

TT غَت كامل : 

  ∑  :  الرموز اإلحصائية

∑  

= 862/15 

= 57،6 

 بيانات صلاح الطلبة ىي:

P  = عدد الطلبة الناجح يف التعلمx 111 % 

 الطلبةعدد 

 =4 /15 x 111 = %26،6 % 

االختبار يف استيعاب مفردات اللغة العربية فتحصل الباحثة بناء على نتيجة 

على أف استيعاب ادلفردات لدل الطلبة ال تزاؿ كىذه دالة . 57،6على نتيجة 



 

على مستول فهي  %  26،6 بالنسبة ادلائوية منخفضة، أما نتيجة الطلبة الناجح

 ناقص. 

 1.4جدول 
 IPS 1اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر  نتيجة االختبار الستيعاب مفردات

 غَت كامل كامل النتيجة الرقم ادلتسلسل الرقم
1 11 61  √ 

2 11 56  √ 

3 2 53  √ 

4 9 62  √ 

5 7 57  √ 

6 11 57  √ 

7 13 74 √  

8 8 78 √  

9 3 54  √ 

11 6 52  √ 

11 1 56  √ 

12 5 51  √ 

13 4 52  √ 

14 12 64  √ 

 



 

انطالقا من نتيجة ادلالحظة يف بداية ادلراقبة، فتحصل الباحثة البياف عن 

 استيعاب مفردات اللغة العربية.

 البياف :

T كامل : 

TT غَت كامل : 

  ∑  :  الرموز اإلحصائية

∑  

 =825/15 

 =55 

 بيانات صلاح الطلبة ىي:

P  = عدد الطلبة الناجح يف التعلمx 111 % 

 عدد الطلبة

 =2 /15 x 111= % 13 ،33% 

نتيجة االختبار يف استيعاب مفردات اللغة العربية فتحصل الباحثة بناء على 

على أف استيعاب ادلفردات لدل الطلبة ال تزاؿ  . كىذه دالة 55 على نتيجة

%  فهي على مستول  33، 13 سبة ادلائويةنبال منخفضة، أما نتيجة الطلبة الناجح



 

لذلك ستقـو الباحثة بتطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس ف16.ناقص

 . لتسهيل كتشجيع الطلبة يف ترقية استعاب ادلفرداتلعبة الكلمات ادلتقاطعة 

 تعيين المشكالت . ب

فتقـو الباحثة بتعيُت ادلشكالت بناء على خلفيات البحث ادلذكورة أعاله، 

 التالية:

 .قدرات الطلبة يف التعلمىناؾ اختالفات يف 

 .يفًتض الطلبة بأف درس اللغة العربية ىو درس صعب. 1

يشعر الطلبة بالصعوبة يف حفظ حىت الطريقة ادلستخدمة غَت مناسبة، . 2

 .ادلفردات اجلديدة

 .تعليم ادلفرداتاحملدكدة  يف وسائل اليستخدـ ادلدرس . 3

 .بادلواد اليت يقدمها ادلدرساىتماما سهولة كأقل اليشعر الطلبة بادللل ب. 4

 .رغبة الطلبة يف تعلم ادلفردات منخفضة. 5

 17استيعاب مفردات اللغة العربية لدل الطلبة ال تزاؿ منخفضة.. 6

 ج. تركيز المشكالت
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فًتكيز ادلشكالت يف ىذا البحث ىو كيف تطوير إىل البياف أعاله،  ااستناد

لعبة الكلمات ادلتقاطعة الفعالة لًتقية مفردات اللغة العربية على أساس كسائل تعليم 

استيعاب ادلفردات لدل طلبة الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  احلكومية 

 مًتك. 1

 البحث د. مشكلة

 لة البحث يف ىذا البحث ىي :مشك

كيف تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات . 1

 ادلتقاطعة؟

 البحث ومنافعها ه. أىداف

 أىداؼ البحث. 1

لتطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات  . أ

 ادلتقاطعة الفعالة.

لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدل طلبة الصف العاشر بادلدرسة   . ب

 مًتك. 1الثانوية اإلسالمية  احلكومية 

 البحث منافع.2

 الفائدة النظرية . أ



 

ىذا البحث مساعلة جديدة للمدرس يف تطوير كسائل أف يكوف 

خاصة دلدرس اللغة العربية بادلدرسة  ،للمرحلة الثانوية تعليم اللغة العربية

 مًتك. 1اإلسالمية  احلكومية  الثانوية

 الفائدة التطبيقية  . ب

جراء البحث عن تطوير إلؽلكن استخداـ ىذا البحث كمصادر 

 الكلمات ادلتقاطعة.كسائل التعليم على أساس لعبة 

 للمدرس. 1

لزيادة ادلعرفة عن تطوير كسائل التعليم خاصة للكلمات ادلتقاطعة. 

ا من مصدر أف يكوف كباإلضافة إىل ذلك أهنا كوسيلة البديلة يف التعليم ك 

 تطوير كسيلة الكلمات ادلتقاطعة. مصادر

 للطلبة. 2

لًتقية فهم الطلبة يف فهم درس اللغة العربية،  بوجود ىذه الوسائل 

أف يلعب الطلبة مع تعلم مادة اللغة العرية حبيث أف ال يشعر من ادلتوقع 

 الطلبة بالسئامة يف التعلم، كلزيادة الدكافع يف تعلم اللغة العربية.

 للمدرسة.3

 .الطلبةلتقدًن ادلدخالت يف ترقية جودة كنتائج التعلم لدل 



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اإلطار النظري . أ

 نموذج التطويري تعريف. 1

ظلوذج البحث التطويرم ىو ظلوذج البحث ادلستخدـ الختبار فعالية ادلنتج، 

 أكسع ادلفيدة يفاستخداـ البحث على شكل حتليل احلاجة يمكن كإلنتاج ادلنتج

أىداؼ متعددة إلنتاج  ، فكاف البحث التطويرم لو(2118رطا )ايشرح سون. اجملتمع

  ل التعليم، كاسًتاتيجية التعليم، كأدكات التقوًن الًتبوم.ئأك تطوير تصميم ادلواد، كسا

(، أف البحث التطويرم ىو الطريقة ادلستخدمة 2116كما ذكره سوغيونو )

 Borg andبينما رأم بورغ كغاؿ  نتج ادلعُت ككذلك الختبار فعالية ادلنتج.ادللتحصيل 

Gall (1983:772 فالبحث التطويرم ىو عملية ؽلكن استخدامها لتطوير أك )

 18تصديق ادلنتج ادلعُت. 

أىداؼ فألىداؼ البحث أربعة أنواع ىي لكل حبث أىداؼ كفوائد زلددة، 

اىداؼ كصفي ىو الوصف عن األحداث  كصفي كاكتشايف كحتقيقي كتنمي عموما.
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 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta), 



 

كاكتشاؼ على شيئ ضائع فعالة. ادلبحوثة للكائن، كتطوير معرفة ادلنتج لتكوف أكثر

 19أك سلفي كذلك إلنتاج ادلنتج اجلديد.

 سوغيونو نموذج البحث والتطوير على . أ

ىو البحث ػلتوم على ، ك (2116البحث التطوير عند سوغيونو )

لو معايَت الصالحية . يعرؼ حبيث يكوف ادلنتج اخلطوات يف صنع جهاز التعليم 

 Research and Developmentو ب ظلوذج البحث التطوير على شكل سوغيون

(R&D) كىو العملية ادلستخدمة لتطوير أك إنتاج ادلنتج ادلعُت يف رلاؿ التعليم ،

( 2116اخلاص. ىناؾ اخلطوات يف البحث ك التطوير على شكل سوغيونو )

 :ةالتالي صورةكؽلكن تصويرىا يف ال
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 20كالتايل :  خطوات استخداـ البحث كالتطوير

 الطاقة كادلشكلة . أ

 مجع اليانات . ب

 ج. تصميم ادلنتج

 د. تصديق التصميم

 ق. إصالح التصميم

 ك. جتربة ادلنتج كإصالح ادلنتج

 ز. ادلنتج النعائي

 Dick and Careyنموذج البحث والتطوير على . ب

 0.0الصورة 
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 ىناؾ عشر خطوات البحث كالتطويرم على ظلوذج ديك ك كارم، كىي :

 لعيُت األىداؼ حتليل االحتياجات. 1

 حتليل التعليم. 2

 حتليل التعليم كسياقو. 3

 كتابة األىداؼ للعمل.4

 تطوير أدكات التقييم. 5

 تطوير اسًتاتيجية التعليم. 6

 تطوير كاختيار ادلواد التعليمية. 7

 تصميم كإجراء التقوًن التكويٍت. 8

 إصالح التعليم. 9

 صميم كإجراء التقوًن التكويٍت. 11

 

 

 

 



 

 Hannafin dan Peckنموذج البحث والتطوير على ج.

 0.5الصورة 

  

 تقييم االحتياجات. 1

 التصميم. 2

 التطوير. 3

 

 

 

 

 

 



 

 Decide, Design, Develop, Evaluateنموذجوالتطوير على  د. البحث

  0.4الصورة 

 

 ىناؾ أربع اخلطوات  يف ىذا البحث كالتطويرم : 

 التحديد. 1

 التصميم. 2

 التطوير. 3

 التقوًن.4

 

 

 

 



 

 Borg and Gallنموذج بروغ وغال والتطوير على  البحثه.

 0.3الصورة 

 
 

 : Borg and Gallخطوات البحث كالتطوير على ظلوذج بركغ كغاؿ 

 حتليل احلاجات كادلشكلة. 1

 مجع البيانات. 2

 التصميم. 3

 التصديق من اخلرباء. 4

 االصالحات األكىل.5

 التجربة األكىل. 6

 اإلصالحات الثانية. 7



 

 التجربة الثانية. 8

 اإلصالحات الثالثة. 9

 21نشر ادلنتج.. 11

 ADDIEنموذج والتطوير على  البحثو.

 0.2الصورة 

 

 ىناؾ مخس اخلطوات يف ىذا البحث كالتطويرم :

 (Analisisالتحليل ). 1

 (Designالتصميم ). 2

 (Developmentالتطوير ). 3

 (Implementationالتطبيق ). 4
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 (Evaluationالتقوًن ). 5

رحلة األكىل ادلخطط ادلذكور أعاله، فتحصل منها البياف أف ادلبناء على 

ير ىي حتليل العمل كالبيئة حبيث احلصوؿ عليها ادلنتج ادلطور، يف البحث كالتطو 

، كالتطوير ىو عملية مجع ادلعلومات يف إنتاج ادلنتجات ادلعينةكالتصميم ىو 

وير يف تصميم ادلنتجات كاختبار صالحيتها. كالتطبيق ىو مرحلة التصديق التط

 : ADDIEالبحث كالتطوير على ظلوذج من صحة ادلنتج. مزايا 

 ىذا النموذج بسيط كسهل لالستخداـ . أ

 لو ىيكل منهجي كمنظم  . ب

 فهو : ADDIEأما العيوب البحث كالتطوير على ظلوذج 

 22تستغرؽ كقتا طويال يف مرحلة التحليل. . أ

أف البحث التطوير يوضح استنادا إىل بعض التعريفات ادلذكورة أعاله، 

يف تطوير  لذم تطورهتا الباحثة كىولو عالقة قوية بنموذج ا ADDIEعلى ظلوذج 

تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة مبدرسة الثانوية 

 .باستخداـ اخلطوات ادلنهجية كسهولة االستخداـ ميًتك 1اإلسالمية احلكومية 
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تطويرتعليم مفردات اللغة  ىو اخلطوة اإلصالحية يف ADDIEنموذج كان

مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيلة الكلمات ادلتقاطعة العربية على أساس ك 

وذج يتميز ظلكىو الذم إنتاج ادلنتجات ؽلكن إستخدامها جلميع الناس. ، ميًتك 1

كيتم استخدامها كمراجع للمصممُت يف زايا كعيوب مبADDIEالتطوير ك البحث 

 23عملية التطوير.

 تعليم اللغة العربية. 0

ىو عملية، كطريقة أك عمل ، التعليم كفقا لقاموس اإلندكنسي الكبَتمعٌت 

أصل كلمة  التعليمكما نقل عنو عبد الرمحن أف   Triantoعند جلعل اإلنساف يتعلم. 

جهد كاع يتفاعل الطلبة مع مصادر التعلم من "تعلم". كيف احلقيقة أف التعليم ىو 

(، أف التعليم ىو تعليم 61:2119كبالتايل يوضح سيف السجاال ) 24األخرل.

الطالب عل ل استخداـ أساس التعليم أك نظرية التعلم كىو احملدد الرئيسي لنجاح 

 25التعليم.

 1فصل  2113سنة  21كىذا كفقا بنظاـ الوزير التعليمي الوطٍت رقم 

كالذم يبُت أف التعليم ىو عملية التفاعل بُت الطالب كادلدرس كادلصادر يف بيئة 
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أف تعليم 26القدرة على بناء ادلعرفة اجلديدة. التعلم لتطوير التفكَت اإلبداعي كحتسُت

استخداـ الوسائل  ؽلكننا للغة العربية كلسهولة تعلم االلغة العربية ىو درس صعب، 

 اجلذابة كيسهل الطالب يف إتقاف ادلفردات.كوسيلة لتوصيل ادلعلومات أك الرسائل 

كاف للوسائل دكر يف حتسُت تشجيع الطالب، كإلثارة السعادة كاحلماس يف 

 حفظ مفردات اللغة العربية كذلك جلعل حالة التعلم الفعالة.

 وسائل التعليم. 5

أك  مبعٌت "أكساط  ”medius“لمة الوسائل من الكلمة الالتينية تأيت ك

. كمعٌت الوسائل عند "، كىي نقل الرسالة من ادلرسل إىل مستحقهاكسائل

Scrhramm (2118 ىي رسالة تكنولوجية ؽلكن االستفادة منها، أما الوسائل رأم )

Briggs كسيلة مادية لتقدًن ادلواد التعليمية كمثل الكتاب، كالفيلم، كالفديو  فهي

(، أف كسائل التعليم ىي كل ما يستخدـ  1987كما شرح سوفرنو )  كغَتىا.

 27ة إلرساؿ الرسالة أك ادلعلومات من ادلرسل إىل مستحقها. لسيو ك

إظهار حالة التعلم ادلواتية  كاف استخداـ الوسائل يساعد ادلدرس على

ترقية إتقاف مفردات اللغة  علىحبيث يسهل الطالب  كادلرػلة كاجلذابية
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الوسائل استخداـ  كللوسائل دكر ىاـ إلظلاء عملية التعليم الفعالة، من خالؿالعربية.

كالستكماؿ التحفيز فردات بالسريعة ادلأف يساعد الطالب على تذكر ادلادة ك ؽلكن 

تعلم مفردات اللغة العربية، كتسهيل الطالب يف حفظ ادلفردات اجلديدة،  الفعايل يف

 أسس استخداـ كسائل التعليم، كىي :ىناؾ  28كذلك لًتقية إتقاف مفردات.

 األساس التجرييب. 1

يستخدـ ىذا األساس من ناحية حالة ادلتعلم كعملية التعليم. بناء 

مستخدمى الوسائل على ىذا األساس، غلب أف يكوف ىناؾ التفاعل من 

خصائص تعلم الطالب. لذلك، كاف يف اختيار الوسائل ال تستند إىل أك 

رغبات ادلعلم كتفضيالتو، بل تستند إىل االعتبار، كمدل االحتياجات بُت 

 خصائص الطالب أك الوسائل اخلاصة.

 األساس التارؼلي. 2

 حجة استخداـ الوسائل من حيث تاريخ كسائل التعليم.ىو 

 استخداـ الوسائل بناء على خصائص الطالب.أساس ( 1

بناء على سهولة األساس التكنولوجي، كىوحجة استخداـ الوسائل ( 2

التقنية. ىذا األساس التكنولوجي ىو عملية التحليل كالبحث عن 
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مثل األشخاص،  ،حل ادلشكالت من خالؿ ادلكونات ادلختلفة

 29.ألدكات األخرلة كايكادلواد اإلعالم

 متعددة كما يلي: فوائدكاف الستخداـ الوسائل 

 أف تكوف الوسائل مثَتة الىتماـ الطلبة يف ادلادة ادلدركسة. . أ

ؽلكن للوسائل التغلب على االختالفات يف خربات تعلم الطالب على   . ب

 أساس اخللفية اإلجتماعية كاإلقتصادية

 اجلديدةأف تساعد الوسائل على تطوير فكرة الطالب حوؿ األشياء ج. 

أف تساعد الوسائل يف ترقية فهم الطالب، كتقدًن ادلواد، كسهولة يف  د.

 30تفسَت البيانات أك ادلعلومات.

أف استخداـ الوسائل يف عملية التعليم ىو ترقية الرغبات  Hamalikكفقا ؿ 

تسهيل الطالب يف  ، كأنو أيضا ادلفردات اجلديدة كإثارة الدكافع كالتحفيز فيتعلم

ذلك، ذكر إبراىيم . كباإلضافة إىل حفظ ادلفردات اجلديدة كفهم ادلواد التعليمية

 ( عن أعلية الوسائل:196:432)

جتلب السركر للتالميذ كجتدد نشاطهم .... اهنا تساعد تثبيت احلقائق يف 

 31.اذىاف التالميذ ... اهنا حتيي الدرس
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 كظائف الوسائل التعليمية، منها: ( عن  عدد من2118كما ذكر سدرجات )

 تغريس ادلفاىيم األساسية احلقيقية كالواقعية.ؽلكن للوسائل  . أ

ؽلكن للوسائل تشجيع كحتفيز الطالب يف التعلم كخاصة يف تعلم مفردات   . ب

 اللغة العربية.

  32ؽلكن للوسائل تتجاكز حدكد الفصوؿ الدراسية.ج. 

 تعليم المفردات. 4

رأم أما ك إثراء الكلمات، ياإلندكنيسي الكبَت، ىادلفردات كفقا لقاموس 

كاحدة من عناصر اللغة غلب أف يتقنها ادلتعلم ادلفردات أمحد فؤاد أفندم أف 

 للحصوؿ على ادلهارات االتصالية.

يعرؼ اللغة من خالؿ  ؽلكن أف ( أف ادلتعلم ال1971) Savierذكر 

كادلراد هبذه العبارات ىو غلب أف يتعلم ادلتعلم ادلفردات كيعرؼ معٌت  القاموس.

يف ادلفردات كعلا ادلعٌت الرمزم كادلعٌت الضمٍت. ادلعٌت الرمزم الكلمة. ىناؾ معنياف 

 ك33احلقيقي كالقياسي. ادلعٌت ىو ادلعٌت الواردة يف القاموس، أما ادلعٌت الضمٍت فهو
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، اليت تتكوف من اجلملة ادلعينة من الكلماتعند ىورف كىي رلموعة  دلفرداتا

34جزء صغَت من اللغة اجملانية.كالكلمة ىي 
 

صورة عن الذكاء أك مستول على كجو عاـ، أنإثراء ادلفردات ىو 

ا، تستخدـ ىذه التعليم.كادلفردات إحدل من ثالثة عناصر اللغة مهمة إلتقاهن

 35لتطوير ادلهارات اللغوية.باللغة الشفوية كالكتابية كىي أداة ادلفردات 

 لعبة الكلمات المتقاطعة. 3

اللعب ىو حاؿ أك كضع معُت يقصد هبا التسلية، أك ما نفهمو ببحث 

كىناؾ تعريف آخر للعب فهو نشاط  السركر أك الفراحة من خالؿ األنشطة اللعبة.

عبة ، بوجود اللموجو من أجل حتقيق ادلهارات ادلعينة عن طريق جعل الناس ادلفرحُت

 ؽلكن للطالب تطوير ادلعرفة كشلارسة القدرات.

أف أنشطة اللعبة ىي كسيلة اجتماعية ؽلكن تقدًن الفرصة إىل  Partenيرل 

داة  لالكتشاؼ كالتعبيَت عن مشاعرىم. كباإلضافة إىل أف اللعبة ىي أالطالب 

( أف اللعبة ىي خربات 1993الكتشاؼ العامل الذم مل يعرفو الطالب. كما رأم )

 36التعلم.
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إحدل من الوسائل التعليمية ؽلكن استخدامها لتعليم الكلمات ادلتقاطعة 

عدة مربعات سوداء كبيضاء على مهارة الكتابة. كقد تتكوف الكلمات ادلتقاطعة من 

صناعة الكلمة شكل جدكؿ ػلوم أعمدة كصفوؼ من ادلربعات الفارغة.كانت 

 37ا بأىداؼ التعليم.كؽلكن اختيار ادلادة مناسب،سهلةىي ادلتقاطعة 

كيتم استخدامها بنجاح يف ، الكلمات ادلتقاطعة ىي نوع من اللعبة الًتبوية

العلـو ادلختلفة، ألف ىذه اللعبة ؽلكن إزالة ادللل كزيادة ادلعرفة أم أهنا كاألنشطة 

ىذه ىي صورة الكلمة ادلتقاطعة 38االستمتاعية باستخداـ التقنية التقليدية.

 .1924ادلستخدمة يف عاـ 
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 Diamondالكلمة المتقاطعة على شكل  0.2الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اآلنالكلمة المتقاطعة  0.8الصورة 

 

الغامضة الكلمات كفقا لقاموس اإلندكنيسي، كىي أسئلة يف شكل اجلملة 

عالمة يف شكل اخلطوط كاليت هتدؼ إىل شحذ األفكار. كأما معٌت ادلتقاطعة فهو 

( ىي إحدل teka-teki silang)الكلمات ادلتقاطعة  39باخلطوط اآلخرل.ادلقطوعة 

الوسائل ادلمتعة، حيث أف الطالب دللء ادلساحات الفارغة يف شكل مربع مع 

رسائل لتشكيل الكلمة اليت ىي كفقا للتعليمات. تستخدـ الباحثة ىذه اللعبة  
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الكلمات. كاذلدؼ كوسيلة لتسهيل الطالب يف تذكر مفردات اللغة العربية كفهم 

40حفظها.كسهولة من ىذه الكلمات ادلتقاطعة ىي زيادة ادلفردات اجلديدة
 

من بُت العديد من ، wiwat orawiwatnakulكما نقل عنو   childersرأم 

إف الكلمات  أكثر إثارة لالىتماـ من غَتىا.ىي  الكلمات ادلتقاطعة فإف ،األلعاب

دقيقا الطالب  يكوف أفاغلب جل إكماذلىي نوع من لعبة الكلمات، كألادلتقاطعة 

. ؽلكن ذلذه ملء ادلساحات الفارغة يف شكل مربع مع رسائل لتشكيل الكلمةيف 

اللعبة تشجيع كحتسُت تعلم الطالب كذلك لتوسيع كترقية إتقاف ادلفردات لدل 

 41الطالب.

 كيف ىذا اللعبة، ىناؾ اللعبة ادلختلفة كادلتنوعة ىي كما يلي:

يعمل الطلبة ىذه الكلمات ادلتقاطعة يف منزلو )الواجبات ؽلكن أف . 1

 ادلنزلية(.

يقـو ادلعلم بصناعة الكلمات ادلتقاطعة العمالقة لزيادة مفردات اللغة . 2

 العربية.
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 الكلمات المتقاطعة العربية 0.1الصورة 

 

 

 Crossword Search Word Puzzleلعبة  0.11الصورة 

 

ادلذكور أعاله، أف الكلمات ادلتقاطعة ذلا مزايا كعيوب. أما انطالقا من البياف 

 من مزايا كسيلة الكلمات ادلتقاطعة، فهي كما يلي:

 .للحصوؿ على ادلفردات اجلديدة الكلمات ادلتقاطعة تستخدـ ىذه. 1

 التنافسية. ك ةؽلكن ذلذه الكلمات ادلتقاطعة إظهار حالة التعلم ادلرػل. 2



 

ادلتقاطعة لًتقية ذاكرة الطالب يف تعلم اللغة  تستخدـ ىذه الكلمات. 3

عوبة صالعربية. كأما عيوب ىذه اللعبة فهي: كيف حُت يشعر الطالب بال

 يف توصيل حركؼ اذلجائية اليت ملؤىا يف الصندكؽ.

ذلا حتفيز كاستجابة إغلابية على إف الكلمات ادلتقاطعة ىي اللعبة الًتبوية، 

اح الرئيسي للعبة الًتبوية فهو إذا كانت اللعبة ذلا حاسة السمع كالبصر. كأما ادلفت

ألف اللعبة سيكوف ذلا تأثَت سليب  القيمة الفعالية ادلوجهة إىل عملية التعليم اإلغلابية.

أف اللعبة 42إذا مل يكن ىناؾ خلفية  "تربوية" أك ليدعوا الطالب للتعلم بشكل جيد.

الدكافع يف ترقية إتقاف مفردات اللغة كتدعيم كجود لتقدًن السركر الًتبوية ىي كوسيلة 

 العربية لدل الطالب.

اللغوية  لعبة. كالاللغوية لعبةخدمة ىي التكيف ىذا احلاؿ، كانت الوسيلة ادلس

نشاطا إضافيا للسركر، لكن ىذه اللعبة هتدؼ إىل اكتساب ادلهارات اللغوية ليست 

 43أك عناصرىا.
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ؽلكن أف جتعل التعليم مرػلا كمثَتا أناللعبة الصحيحة  Suyatnoكفقا ؿ 

يف التعلم باحلكمة، ؽلكن أف تنتج بعض األشياء لالىتماـ. إذا استخدمت اللعبة 

 التالية:

 إزالة اجلدية اليت تعيق عملية التعلم. 1

 ختفيف اإلجهاد يف بيئة التعلم. 2

 يدعو الناس للمشاركة الكاملة. 3

 حتسُت عملية التعلم. 4

 الذايتبناء اإلبداع . 5

 حتقيق األىداؼ التعليمية. 6

حتقيق التعلم من خالؿ اكتساب اخلربات كالًتكيز على الطالب كمادة . 7

 44التعليمية.

 اللغوية  ىي : لعبةكمن مزايا ىذه ال

 الوسائل ذلا التعلم النشط العايل.إحدل ىي  اللعبة اللغوية. 1

 الدراسي.ؽلكن إزالة ملل الطالب يف عملية التعليم يف الفصل . 2

 بوجود ادلنافسة بُت الطالب، ؽلكن تعزيز محاسة التعلم للطالب.. 3
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Fathul Mujib dan Nailul Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press), hlm. 35-36 



 

 على حفظ ادلفردات اجلديدةأف يسهل الطالب . 4

تستخدـ اللعبة اللغوية لتعزيز العالقات اجلماعية كتطوسر الكفاءات . 5

 للطالب.االجتماعية 

 كمن عيوب ىذه اللعبة اللغوية  ىي :

 الضوضاء، اليت تؤدم الفصوؿ اآلخرل.األلعاب تصنع . 1

 45.اللعب لةليس كل ادلواد لإلتصاؿ بوسي. 2

 الدراسات السابقة . ب

ادلتعلقة هبذا البحث كىو البحوث اليت قاـ هبا لدراسات السابقة توجد عدة ا

دلعرفة نتائج البحث خاصة يف حبث تطوير الوسائل. يبحث ىذا البحث الباحثوف 

 ادلتقاطعة ادلأخوذة من بعض الدراسات السابقة.عن تطوير كسيلة الكلمات 

(، بعنواف تطوير كسائل تعليم اللغة العربية  2116البحث العلمي )ليلي صاحلة . 1

على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة لتالميذ ادلدرسة كاحد ىشيم اإلبتدائية 

 اإلسالمية يوغياكارتا. يبحث ىذا البحث عن لعبة الكلمات ادلتقاطعة كاليت

الرابع، كاخلامس، كالسادس. أما التشابو يف لصف ادلواد التعاؽلية لحتتوم على 

تركيز البحث فهو تطوير كسائل تعليم اللغة العربية باستخداـ لعبة الكلمات 
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Ibid, 36-37 



 

ادلتقاطعة. كفرؽ ىذا البحث ىو يف ادلادة ادلدركسة دلستول ادلدرسة اإلبتدائية. 

ادلنتج يف شكل  تنتج ادلفردات كاليت كيف ىذا البحث تركز الباحثة على إتقاف 

هي ادلادة الواردة يف ادلقرر فادلفردات ادلقدمة أما كتاب مفردات اللغة العربية، ك 

 46التعليمي لطلبة الصف العاشر ادلدرسة الثانوية. 

(، بعنواف استخداـ كسيلة لعبة 2115البحث العلمي )حنيفة نور صاحلة . 2

الكلمات ادلتقاطعة لًتقية مفردات اللغة العربية لتالميذ الصف اخلامس مبدرسة 

هنضة العلماء اإلبتدائية اإلسالمية موضوع العلـو ماالنج.  يبحث ىذا البحث 

 47ادة للصف اخلامس.لعبة الكلمات ادلتقاطعة كاليت حتتوم على متطوير عن 

كيف ىذا البحث تركز الباحثة على إتقاف ادلفردات كاليت تنتج ادلنتج يف شكل  

هي ادلادة الواردة يف ادلقرر فكتاب مفردات اللغة العربية، كأما ادلفردات ادلقدمة 

 الثانوية. التعليمي لطلبة الصف العاشر ادلدرسة

وير كسيلة الكلمات ادلتقاطعة تط (، بعنوافـ. أغونج فركنطاالبحث العلمي ). 3

علم األحياء لتمكُت مهارات التفكَت اإلبداعي لطلبة ادلدرسة ادلتوسطة 

باندار المبونج. يبحث ىذا البحث عن تطوير لعبة الكلمات  9احلكومية 
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ادلتقاطعة يف درس علم األحياء لتمكُت مهارات التفكَت اإلبداعي لطلبة 

كفرؽ ىذا sistem gerak pada manusia.48ة ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية يف ماد

البحث ىو يف تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة 

الكلمات ادلتقاطعة لًتقية إتقاف مفردات اللغة العربية. كيف ىذا البحث تركز 

 قة.بالباحثة على ادلادة ادلختلفة بالدراسات السا

 ج. اإلطار النظري

Robert Maribe Branch (2119 )كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة نظرية 

 كتتكوف من مخس اخلطوات التالية: ADDIEكاليت عرفت بنموذج 

 حتليل حالة العمل كالبيئة. 1

 التصميم ) تصميم ادلنتج كفقا للحاجة(. 2

 التطوير )صناعة أك إختبار ادلنتج(. 3

 التطبيق )أنشطة استخداـ ادلنتج(. 4

 التقوًن )أنشطة تقييم ادلنتج كفقا للمواصفات(.5

على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة لطلبة تعليم مفردات اللغة العربية  أف

ميًتك كىو التعليم لسهولة  1الصف العاشر مبدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية 
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سائل حتتاج الباحثة إىل استخداـ ك  حبيث الطلبة يف حفظ مفردات اللغة العربية

 جلذب اىتماـ الطلبة يف ترقية إتقاف مفردات اللغة العربية.التعليم 

كاف يف التعليم ػلتاج ادلدرس إىل استخداـ الوسائل، هتدؼ كسائل التعليم 

كيف  49إىل تسهيل الطلبة يف ترقية إتقاف مفردات اللغة العربية كإلزالة ادللل يف التعلم.

كخاصة أجهزة الكمبيوتر، ؽلكن  االلكًتكنية، أف تطوير الوسائل فالزماف اآل

للمعلمُت استخدامها للمساعدة يف ترقية إتقاف مفردات اللغة العربة. كلذلك، يف 

ك Crossword Forgeىذا البحث تقـو الباحثة بتطوير كسائل التعليم باستخداـ بررلة 

hardware تماـيف شكل كتاب لعبة الكلمات ادلتقاطعة. ىذه اللعبة مثَتة لالى 

حبيث أف يشعر الطلبة بالسهولة يف ترقية إتقاف مفردات اللغة العربية كىم يقدركف 

 على التعلم ببشكل مستقل كفقا لقدرهتم على تذكر ادلفردات.

غلب أف يكوف تطوير الوسائل مناسبا بكفاءة الطلبة، مث القياـ بتقييم ادلنتج 

عربية ككذلك استجابة الطلبة ضلو من قبل خبَت ادلادة، كخبَت الوسائل كمدرس اللغة ال

قادرة على الوسائل ادلتطورة. من ادلتوقع أف تكوف ىذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة 

 .جذب إىتماـ الطلبة كادلعلم كترقية إتقاف مفردات اللغة العربية
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Umi Hariati Ningsih, Pengembangan Media Pembelajaran lagu dolanan, skripsi 

(yogyakarta: 2012), hlm 38 



 

 د. تصميم التطوير

معركفا بنموذج ك Robert Maribe Branchالذم طوره ىو لتطوير االبحث ىذا 

ADDIEاخلطوات يف تطوير ادلنتج  إلنتاج ادلنتج. كإلتناج ادلنتج، غلب أف يكوف ىناؾ

كالتصميم، ىو تصميم ادلنتج كفقا  مجع ادلعلومات.بطريقة حتليل االحتياجات كىي 

ادلنتج، كاألخَت  اـكالتطبيق ىو استخد .كالتطوير ىو صنع كاختبار ادلنتج .للحاجة

 50للمواصفات. ىو التطبيق أم ىو تقييم ادلنتج كفقا

يف  Crossword Forgeأف ادلنتج الذم صنعها الباحثة باستخداـ برنامج 

شكل كتاب لعبة الكلمات ادلتقاطعة، كاليت حتتوم على مادة ادلفردات لطلبة الصف 

 العاشر ككفقا للمقرر التعليمي.
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Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and 

Development,(Bandung: ALFABETA,2017), hlm 38. 



 

 الباب الثالث

 البحث منهج

 أىداف البحث . أ

 Research andنوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث التطويرم 

Development. ىو البحثلتحصيل ادلنتج ادلعُت كتطوير ادلنتج  حث التطويرمالب

أف   Metode Penelitian Pendidikanرأم نانا سوجانا يف كتابو  كتصديق فعاليتها.

 51الواردة كادلوثوقة هبا.ىو الستكماؿ ادلنتج التطويرم اذلدؼ من ىذا البحث 

من ىذا البحث يف رلاؿ التعليم ىو تسهيل الطلبة يف حفظ كاذلدؼ 

مفردات اللغة العربية كلًتقية استيعاب ادلفردات لدل طلبة الصف العاشر بادلدرسة 

للغة كسائل تعليم مفردات اكذلك لتطوير . ميًتك 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 Robert Maribeالعربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة الفعالة باستخداـ النظرية 

Branch  مع ادلدخلADDIE. 

 موضوع البحث و زمانو  . ب

كاليت تقع  ميًتك 1يعقد ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

الباحثة ببداية  قـوالشرقية المبونج. كت ميًتكA 15حجر ديونتار جامعة يف شارع 
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لنصف السنة الدراسية للعاـ  IPS 1ك  MIA 1مع طلبة الصف العاشر ادلالحظة 

 2118/2119.52الدراسي 

 ج. منهج البحث ومدخلو

يستخدـ . .Research and Developmentأك ىذا البحث ىو البحث التطوير

لتحصيل ادلنتج ادلعُت كاختبار فعالية ىذا ادلنتج. ىذا البحث  حث التطويرمىذا الب

اختبار من خالؿ لتحصيل ادلنتج تطوير البحث كىو ،ADDIEظلوذج باستخداـ 

تستخدـ الباحثة ىذه النموذج ألهنا بسيطة كسهلة  53كصالحية ادلنتج.فعالية 

من حتليل ادلنتج كفقا الحتياجات الطلبة، تطوير أك إنتاج لتنفيذىا،كاليت تتكوف 

تطبيق ادلنتج كتقوًن ادلنتج. أما الطريقة اليت استخدمتها الباحثة فهي الطريقة ك ادلنتج، 

 54الوصفية كالتقوًن التكويٍت باختبار اجملموعة الصغَتة، كاختبار ادليداين كالتجرييب.

مفردات اللغة العربية على أساس لعبة يم فإف ىذا البحث يتنج كسائل تعلكبالتايل 

 .ميًتك 1الكلمات ادلتقاطعة لدل الطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 د. خطوات البحث

معركفا  Robert Maribe Branchالذم طوره  التطويرك البحث ظلوذج كاف 

كالذم يتكوف من مخس خطوات ىي التحليل، التصميم، التطوير،  ADDIEبنموذج 

كيف ىذا البحث تطورت الباحثة كسائل تعليم مفردات اللغة العربية  التطبيق كالتقوًن.

 .ADDIEلعبة الكلمات ادلتقاطعة باستخداـ ظلوذج على أساس 

 5.1الصورة 

 ADDIEىيكل  النموذج 

 

  



 

 Robertخطوات البحث كالتطويرم اليت قامت هبا الباحثة كفقا بنظرية 

Maribe Branch فيما يلي ىو البياف عن تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية .

 .على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة

 5.0الصورة 
 لتطوير لعبة الكلمات المتقاطعة ADDIEنموذج

 

 

 ` 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 مجع البيانات )البحث ادليداين .1
 كادلكتيب(

. تصميم ادلنتج لعبة الكلمات 2 
 ادلتقاطعة

. تطوير لعبة الكلمات 3 
 ادلتقاطعة

 

3. Pengembangan permainan 

TTS 

ادلنتج األكؿ . تطبيق 4
 لعبة الكلمات ادلتقاطعة
4. Implementasi Produk 

awal permainan TTS تصديقخبَت التصميم 
 

تصديق خبَت  تصديق خبَت ادلادة
 الوسائل

 التصحيح

 جتربة للمجموعة الكبَتة
جتربة للمجموعة 

 one toجتربة  الصغَتة

one learner 
 

 التصحيح

كتاب لعبة الادلنتج األخَت يف شكل 
 الكلمات ادلتقاطعة كمصدر للتعلم

 



 

 مرحلة التحليل . أ

كسائل ىناؾ احلاجة إىل "ىل لتعيُت طويرلة يف بداية التحىذه ادلر  تتم

يف التغلب على تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة 

 تعليم ادلفردات ادلنخفضة كالرتابة".

 مرحلة التصميم . ب

لصياغة األىداؼ  نقلتهابعد احلصوؿ على البيانات يف ادلرحلة األكىل مث 

كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات يف صناعة 

( صياغة القدرة 2األىداؼ من التعليم، صياغة ( 1يل : التا، كىي كادلتقاطعة

. كما قد بُت لعبة الكلمات ادلتقاطعة( صناعة 4( إعداد ادلواد، 3لالستخداـ، 

 يف التايل:

 مصياغة األىداؼ من التعلي (1

ادلقرر التعليمي كإعداد كانت صياغة األىداؼ من ىذا ادلنتج تشَت إىل 

 1خطة التدريس اليت استخدمها ادلدرس يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .ميًتك

 

 



 

 صياغة القدرة لالستخداـ (2

كيف ىذه ادلرحلة، تقـو الباحثة بتحديد قدرة الطالب. أما األىداؼ من 

( 2( الطلبة قادركف على لعب الكلمات ادلتقاطعة ، 1 كالتايل:صياغتها ىي  

 الطلبة قادركف على قراءة ككتابة مفردات اللغة العربية.

 إعداد ادلواد (3

يشَت إعداد ادلواد إىل كرسات تدريبات للغة العربية، كادلقرر التعليمي، 

يف لطلبة الصف العاشر  2113كإعداد خطة التدريس مناسبا بادلنهج الدراسي 

بعض األبواب. كاف يف الباب األكؿ عن على  تومآخر السنة الدراسية كاليت حت

كىذه ادلواد ادلستخدمة من قبل ادلدرسة الثانوية اذلواية كيف الباب الثاين عن ادلهنة. 

حتتوم ىذه األبواب على الكفاءة الرئيسية،  .ميًتك 1اإلسالمية احلكومية 

كالكفاءة األساسية، كادلواد التعليمية. كانت ادلواد التعليمية تتكوف من أربع 

كلكن، يف  ادلهارات اللغوية كىي مهارة االستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة.

لقراءة تطوير ىذا ادلنتج تستخدـ الباحثة فقط اثنُت من ادلهارات كعلا مهارة ا

 كالكتابة.

 

 



 

 

 صناعة الكلمات ادلتقاطعة (4

احملتول من كسائل تعليم مفردات كيف ىذه ادلرحلة، تقـو الباحثة بوصف 

، كأف تكوف مصدرا من مصادر اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة

وسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة صناعة مسودة هنائية ل

 .ادلتقاطعةالكلمات 

 ج. مرحلة تطوير ادلنتج

باستخداـ بررلة تعليم مفردات اللغة العربية كاف تطوير ادلنتج لوسائل 

crossword forge .لتسهيل يف صناعة مربع للكلمات ادلتقاطعة 

 د. مرحلة التطبيق

بتجربة ادلنتج دلعرفة فعاليتها يف تعليم اللغة كيف ىذه ادلرحلة، تقـو الباحثة 

، كجتربة one to one learnerتتكوف جتربة ادلنتج األكؿ من جتربة العربية. 

. يتم تطبيق ىذا ادلنتج دلعرفة ة، كجتربة للمجموعة الكبَتةَت للمجموعة الصغ

على أساس لعبة  تعليم مفردات اللغة العربيةمستول فعالية ادلنتجلوسائل 

 الكلمات ادلتقاطعة.

 



 

 ق. مرحلة التقوًن

استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث كالتطويرم ىو كاف التقوًن الذم 

(، كجتربة one to one expert) اءالتقوًن التكويٍت كالذم يتكوف من تصديق اخلرب 

one to one learner ، ( كجتربة للمجموعة الصغَتةsmall group كجتربة ،)

 (.field trialللمجموعة الكبَتة )

 (one to one expert) اءتصديق اخلرب  (1

تستخدـ ىذا التصديق دلعرفة صالحية احملتول، كالتصميم، كالوسائل ضلو 

نتج لوسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة. ادل

يتم ىذا التصديق من خبَت ادلادة، كخبَت التصميم، كخبَت الوسائل الختبار 

اء، فتقـو اخلرب  من صحة تصديقالإجراء قبل  صالحية ادلنتج كوسائل التعليم.

قياس مبالباحثة أكال بتطوير أدكات البحث.كانت األدكات ادلستخدمة ىي 

 4ىي نتيجة عالية جدا، كنتيجة  5. نتيجة 5،4،4،3،2،1ليكارت بنتيجة 

ىي نتيجة منخفضة،  2ىي نتيجة مقبوؿ، ك نتيجة  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة 

نتائج التقوًن كاالقًتاحات من  ىي نتيجة منخفضة جدا. تستخدـ 1نتيجة ك 

 كأساس لتحسُت ادلنتج.اخلرباء  
 



 

 5.1جدول 

 درجة القييم الختيار اإلجابات

 الدرجة اختيار اإلجابات
 (ST) 5 عالية جدا 

(T)4 عالية 
 (CT)3 مقبوؿ 
(R) 2 منخفض 

 (SR) منخفض جدا    1 
 

 5.0جدول 

 معايير نتيجة التصديق
Interval Kategori 

81% - 100% Sangat Tinggi 

61% - 80% Tinggi 

41% - 60% Cukup Tinggi 

21% - 40% Rendah 

0% - 20% Sangat Rendah 

 

 

 

 



 

 one to one learnerجتربة  (2

 one to oneبعد تصديق ادلنتج من اخلرباء، فتقـو الباحثة بتجربة ادلنتج 

learner.  تستخدـ ىذه التجربة دلعرفة فعالية كصالحية ادلنتج لوسائل تعليم

 مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة.

. 5،4،3،2،1ىذه التجربة باستخداـ األدكات مقياس ليكارت بنتيجة 

ىي  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة  4ىي نتيجة عالية جدا، كنتيجة  5نتيجة 

ىي نتيجة منخفضة  1ىي نتيجة منخفضة، زنتيجة  2نتيجة نتيجة مقبوؿ، ك 

نتيجة التجربة جدا. بناء على نتيجة التجربة السابقة، فاخلطوة التالية ىي حتليل 

 smallكالتصحيح. كاألخَت تقـو الباحثة بتجربة ادلنتج باجملموعة الصغَتة )

group). 

 (small groupجتربة للمجموعة الصغَتة ) (3

ادلنتج لوسائل تعليم صالحية فعالية ك دلعرفة تجربة تستخدـ ىذا ال

مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة. كانت األدكات 

ىي نتيجة  5. نتيجة 5،4،4،3،2،1ادلستخدمة ىي مبقياس ليكارت بنتيجة 

 2ىي نتيجة مقبوؿ، ك نتيجة  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة  4عالية جدا، كنتيجة 

ىي نتيجة منخفضة جدا. بناء على نتيجة  1جة منخفضة، كنتيجة ىي نتي



 

التجربة السابقة، فاخلطوة التالية ىي حتليل نتيجة التجربة كالتصحيح. كاألخَت 

 ( .field trialتقـو الباحثة بتجربة ادلنتج باجملموعة الكبَتة )

 (field trialجتربة للمجموعة الكبَتة ) (4

ادلنتج لوسائل تعليم صالحية فعالية ك دلعرفة تجربة تستخدـ ىذا ال

مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة. كانت األدكات 

ىي نتيجة  5. نتيجة 5،4،4،3،2،1ادلستخدمة ىي مبقياس ليكارت بنتيجة 

 2ىي نتيجة مقبوؿ، ك نتيجة  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة  4عالية جدا، كنتيجة 

ىي نتيجة منخفضة جدا. بناء على نتيجة  1تيجة ىي نتيجة منخفضة، كن

كلتحليل التجربة السابقة، فاخلطوة التالية ىي حتليل نتيجة التجربة كالتصحيح. 

النسبة ادلائوية ىي عدد ادلستجبُت : عدد موضع نتائج البحث باستخداـ 

 . X 111التجربة 

بتصحيح استنادا إىل نتيجة التجربة للمجموعة الكبَتة، فتقـو الباحثة 

على ادلسودة النهائية لوسائل تعليم مفردات اللغة العربية على ادلنتج حىت حتصل 

تصحيح كتقوًن ادلنتج مرة عديدة  إجراء بعد أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة.

حبيث حتصل النتيجة على أهنا صالحية لالستخداـ. فاخلطوة التالية ىي تطبيق 

عربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة ادلنتج لوسائل تعليم مفردات اللغة ال



 

االختبار، كادلقابلة، كادلالحظة،  كرقة باستخداـ أدكات جلمع البيانات يف شكل

 كالوثائق.

كانت أدكات جلمع البيانات باستخداـ كرقة االختبار كىي االختبار 

بالرموز  uji-tالقبلي كاالختبار البعدم. كحتليل البيانات باستخداـ اختبار 

 اإلحصائية التالية:

 

Y1 : Nilai rata-rata pre-test 

Y2 : Nilai rata-rata Post-test 

∑d : Hasil pengurangan dari Y1-Y2 

N   : Jumlah Siswa 

كبالتايل فتحصل الباحثة على التصحيح كادلدخالت ضلو ادلنتج ادلطور. 

كتاب "كسائل تعليم كاخلطوة األخَتة ىي صناعة كسائل التعليم يف شكل  

 ".(Teka-Teki Silang) مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة

 

 

  



 

 الباب الرابع

 جالبحث وبحثهاائنت

يبحث ىذا الباب عن نتائج البحث اليت قامت هبا الباحثة. كنتائج البحث  

األكيل، كعملية التصميم كالتطوير، كالتطبيق، كالتقوًن يف  ىي عملية البحث

 إصالحات ادلنتج.

 وصف نتائج البحث . أ

 نتائج البحث األولي .1

االحتياجات يف عملية تطوير كسائل التعليم دلعرفة يتم إجراء البحوث األكلية 

. كقامت الباحثة بادلقابلة مع السيد قامساف  على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة

كمدرس اللغة العربية كادلالحظة ضلو كسائل التعليم ادلستخدمة مبدرسة الثانوية 

الوسائل ادلستخدمة  اكتماؿ ميًتك. دتت ىذه األنشطة دلعرفة 1اإلسالمية احلكومية 

 اللغة العربية. يف أنشطة تعليم

فلذلك حصلت عليها الباحثة نتائج ادلقابلة كادلالحظة مع مدرس اللغة 

 ميًتك على النحو التايل: 1العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 1كانت أنشطة تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .1

 .2113باستخداـ ادلنهج الدراسي ميًتك 



 

 قدرات سلتلفة يف حفظ ادلفرداتلديهم  الطالب  .2

كانت الوسائل ادلستخدمة يف أنشطة التعليم كىي السبورة كالكتاب  .3

 التعليمي، ككذلك باستخداـ الكمبيوتر ألنشطة التسلية.

بوجود كسائل التعليم يف شكل الكتاب لعبة الكلمات ادلتقاطعة، من ادلتوقع 

قادرة على تقدًن التأثَت اإلغلايب يف رلاؿ التعليم، كالطالب قادركف على كوف تأف 

حفظ ادلفردات بسهولة. كباإلضافة إىل ذلك، أف ىذا الكتاب سهولة احلمل كال 

آلخر ػلتاج إىل ادلكاف األكسع كيتكوف من مفردات اللغة العربية للصف العاشر 

 السنة الدراسية.

 1بناء على نتيجة ادلقابلة كادلالحظة مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تعليم اللغة العربية على أساس ىناؾ احلاجة إىل كسائل ميًتك، فيمكن االستنتاج أف 

 لعبة الكلمات ادلتقاطعة كىي كإبتكار جديد يف تعليم مفردات اللغة العربية. 

 التصميم والتطوير .0

الباحثة  ادلوجودة يف ميداف البحث، جتدبعد معرفة ادلشكالت 

الكلمات ادلتقاطعة.كيف  كسائل تعليم اللغة العربية يف شكل كتاباتلتطوير تصميم

 اذج، كىي: النمعدة الوسائل من خالؿ ىذه صناعة 

 



 

 1نموذج  . أ

تصميم التعليم ادلأخوذ من ادلقرر التعليمي عن يوضح ىذا النموذج 

كالذم ػلتوم على  العاشر آلخر السنة الدراسيةكختطيط تنفيذ التعليم للصف 

(، كمؤشرات التعليم، كأىداؼ KD(، كالكفاءة األساسية )KIالكفاءة الرئيسية )

 التعليم.

 4.1 جدول
 الكفاءة الرئيسية

 

 



 

 4.0جدول 
 الكفاءة األساسية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4.5جدول 
 مؤشرات التعليم وأىدافو

 

فتقـو الباحثة بتطوير كسائل التعليم على أساس لعبة الكلمات  لتايل،باك 

لعبة ادلتقاطعة يف مادة احلوار كادلهنة. ىناؾ بعض اخلطوات يف صناعة منتج 

تطوير كسائل مرحلة ، ك لتو احملالكلمات ادلتقاطعة كاليت تتكوف من تصميم الكتاب ك 

 ي:خطوات صناعة ادلنتج كىي كما يل لعبة الكلمات ادلتقاطعة.

 تقدًن طريقة استخداـ الوسائل (1

تكوين األسئلة كاإلجابة على الكلمات ادلتقاطعة ادلناسبة مبفردات اللغة  (2

 العربية لطلبة الصف العاشر.



 

 عرض الكلمات ادلتقاطعة اجلذابةتكوين تصميم  (3

 القائمة ادلناسبة مبوضوع ادلادة "احلوار كادلهنة".تكوين تصميم  (4

 0نموذج   . ب

 لكلمات ادلتقاطعة العربيةتطوير كسائل لعبة ا (1

بعد صناعة تصميم عرض الكلمات ادلتقاطعة، مث  تكوين األسئلة 

كاإلجابة على الكلمات ادلتقاطعة ادلناسبة بادلقرر التعليمي كختطيط تنفيذ التعليم 

للصف العاشر. كاألخَت تكوين تصميم القائمة ادلناسبة مبوضوع ادلادة "احلوار 

يف صناعة  Crossword Forgeكادلهنة". كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة برنامج 

 الكلمات ادلتقاطعة.

 Crosswordمع الكلمات ادلتقاطعة يف برنامج  puzzleترتيب عنواف  . أ

Forge 
 

 

 

 

 



 

 4.1الصورة 
 Crossword Forgeالعرض األول لبرنامج 

 

 كفقا للموضوع ادلختارbackdropخلفية  رّتب  . أ

 4.0الصورة 
 backdropعملية ترتيب خلفية 

 

 

 

 

 

 



 

 يف الكلمات ادلتقاطعة  backgroundج. اخًت الصورة لتبديل القائمة 

 4.5الصورة 
 backgroundعملية تبديل القائمة 

 

 4.4الصورة 
 الصورةعملية تبديل 

 

 

اليت مت عرضها يف صنع الكلمات  ألسئلةلًتتيب ا clueانقر د. مث 

 ادلتقاطعة



 

 4.3الصورة 
 للكلمات المتقاطعة ألسئلةعملية صنع ا

 

 

الستمرار صنع الكلمات Nextمث انقربعد االنتهاء من صنع األسئلة،  ق.

 تقاطعة التاليةادل

 4.2الصورة 
 عملية صنع األسئلة في الكلمات المتقاطعة

 

 



 

حبيث يقـو  Make Puzzleبعد االنتهاء من صنع األسئلة، مث انقر ك. 

 الربنامج تلقائيا بإنشاء الكلمات ادلتقاطعة كفقا لًتتيبها

 4.2الصورة 
 puzzleعملية صنع 

 

 

 

 كاخلطوة األخَتة ىي عملية صنع الكلمات ادلتقاطعة بإفراغ مربعات ز. 

 Show Answers In Previewيف  ceklisإزالة عالمة عن طريق نقر أك 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4.8الصورة 
 puzzleعملية صنع 

 

 

 

 المسودة النهائيةج. 

كمت ترتيب تبحث ىذه ادلرحلة عن خطوات صنع الكلمات ادلتقاطعة. 

كاليت تشرح فيها تصميم تطوير التعليم،  1ىذه ادلسودة بعد ادلركر مبرحلة ظلوذجية 

كيف ادلسودة الثانية تشرح فيها خطوات التطوير ادلتعلقة باستخداـ كتاب لعبة 

ادلتقاطعة. أف خطوات استخداـ كتاب لعبة الكلمات ادلتقاطعة كىي  الكلمات 

 كالتايل:

 لعبة الافتح كتاب  . أ



 

 بعد فتح كتاب اللعبة، فإف اخلطوة التالية ىي اتبع طريقة استخداـ الكتاب.

 اتبع طريقة استخدام الوسائل  . ب

 كتاب الوسائل، ىناؾ طريقة استخداـ الكتاب.كيف ىذا  

 الكتابج. انظر إلى محتويات 

ىذه احملتويات ذلا صفحات توضح فيها موقع زلتول الكتاب كالذم 

يتكوف من فصلُت عن تعليم ادلفردات ادلأخوذة من كتاب ادلدرسي كادلقرر 

 التعليمي للصف العاشر لنصف السنة الدراسية.

 على السؤالد. ابدأ بتقديم اإلجابة 

 لإلجابات ادلناسبة.تقدًن اإلجابة على السؤاؿ ادلهيئة يف الكتاب ككفقا 

 ه. المواد الدراسية

 أف ادلواد ادلستخدمة يف صنع كتاب الكلمات ادلتقاطعة كىي تتكوف من :

 ( ادلهنة كاحلياة2ىواية الطالب كادلعرض،  (1

للصف عربيةمع مفرداهتا ػلتوم كل الكلمات ادلتقاطعة على ادلواد ال

 .العاشر لنصف السنة الدراسية

 

 



 

 صالحية المنتج . ب

 ادلرحلة قبل اختبار ادلنتج يف ميداف البحث. دتت ىذه

 بير المادةخنتيجة صالحية المنتج من  .1

نتيجة الصالحية من خبَت ادلادة كىي شكل من أشكاؿ التقوًن ضلو 

 التجريبية خلبَت ادلادة ضلو صالحية ادلنتج:. فيما يلي ادلؤشرات زلتول ادلنتج

(  األىداؼ 2األساسية، أف تناسب ادلادة مع الكفاءة الرئيسية كالكفاءة  (1

ادلقدمة ببساطة  ( ادلواد3احلقيقية من التعليم )لعبة الكلمات ادلتقاطعة(، 

( تطبيق لعبة الكلمات 6( كالثقافة، 5مالئمة معايَت التعليم، ( 4، ككاضحة 

( تطوير 9تطوير اإلبداعي، ( 8، ادلباشرة على اخلربات التأكيد( 7ادلتقاطعة، 

 اللغة مناسبة بعمر الطالب.( أف 11فضوؿ الطالب، 

. كىو أستاذ أكماف شاه، ادلاجستَتيف ىذا البحث ادلادة كاف خبَت 

أف ىذا ادلنتج  ادلدخالت احصل عليهفت2119أبريل  5يعقد التقوًن يف تاريخ 

 نتيجة التقوًن من خبَت ادلادة كىي: .الئق

 
 



 

 

 

أظهرت مؤشرات  .أف تناسب ادلادة مع الكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية (1

عاؿ". كىذه دالة على أف ادلادة ( كىي على مستول "111)% 5التقييم يف رقم 

مناسبة بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية ادلوجودة يف كسائل التعليم لعبة 

 الكلمات ادلتقاطعة ككذلك يقاؿ أهنا الئقة.

أظهرت مؤشرات األىداؼ احلقيقية من التعليم )لعبة الكلمات ادلتقاطعة(.  (2

( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111)% 5التقييم يف رقم 

 األىداؼ احلقيقية من التعليم الئقة.
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( 111)% 5أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم  ادلواد ادلقدمة ببساطة ككاضحة. (3

كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف ادلادة ادلقدمة ىي بسيطة ككاضحة 

 كالئقة.

( كىي على 111)% 5مالئمة معايَت التعليم. أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم  (4

 مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف مالئمة معايَت التعليم ىي الئقة.

( كىي على مستول 81)%  4مالئمة الثقافة، أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم  (5

 ئقة."عاؿ". كىذه دالة على أف ادلادة للعبة الكلمات ادلتقاطعة ىي ال

( 111)% 5تطبيق لعبة الكلمات ادلتقاطعة، . أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم  (6

كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف تطبيق لعبة الكلمات ادلتقاطعة 

 الئق كمناسب.

( 111)% 5التأكيد على اخلربات ادلباشرة، أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم  (7

يؤكد على اخلربات الئق ك ادلنتج أف  كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على

 .ادلباشرة

( كىي على 111)% 5أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم ( تطوير اإلبداعي،  (8

ك ىذا ادلنتج قادر على تطوير إبداع الطالب مستول "عاؿ".كىذه دالة على أف 

 الئق لالستخداـ.



 

( كىي على 111)% 5أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم تطوير فضوؿ الطالب،  (9

الطالب فضوؿ ىذا ادلنتج قادر على تطوير مستول "عاؿ".كىذه دالة على أف 

 ضلو كسيلة الكلمات ادلتقاطعة.

 5أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم أف اللغة مناسبة بعمر الطالب،  (11

اللغة ادلستخدمة الئقة ( كىي على مستول "عاؿ".كىذه دالة على أف 111)%

 كمناسبة بعمر الطالب. 

أك بالنسبة  4،9على كجو عاـ، أف نتيجة التصديق من خبَت ادلادة كىي ك 

لذلك أف منتج كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس  .98ادلائوية %

 الكلمات ادلتقاطعة كىو الئق.

 وسائلبير الخنتيجة صالحية المنتج من  .0

كىي شكل من أشكاؿ التقوًن ضلو  وسائلمن خبَت ال نتيجة الصالحية

وسائل . فيما يلي ادلؤشرات التجريبية خلبَت الالذم تطورت الباحثة ادلنتجصالحية 

 ضلو صالحية ادلنتج:

حجم الكتاب أف يكوف ( ISO ،2مبعايَت ناسبا حجم الكتامبأف يكوف  (1

( 4عرض موقع الغالؼ األمامي، كاخللفي بشكل كئاـ، ( 3بادلادة، مناسبا 

( 6( احلركؼ ادلستخدمة جذابة كسهلة للقراءة، 5لوف موقع الكتاب كاضح، 



 

حجم احلركؼ لعنواف الكتاب أكثر احًتافا من حجم الوسائل ك اسم 

شكل الكتاب، ( 8التعليمية، ادة ذلا ادللرسـو التوضيحية ا( كانت 7ادلؤلف، 

موقع عنواف الكتاب، كالرسـو التوضيحية  (9كفقا للواقع، كلونو كحجمو 

( حجم 11حجم الكتاب دقيق كزلًتؼ كفقا للواقع، ( 11مفهومة، 

 الكتاب مبدع كديناميكي.

السيد أدم سوراعلاف كمخاضر  يف ىذا البحث كىو وسائلكاف خبَت ال

التقوًن  ىذا . يعقديف كلية اذلندسة كعلـو احلاسوب جبامعة تكنوقراط اإلندكنيسية

 كىي:وسائل نتيجة التقوًن من خبَت ال. 2119فربايَت  18يف تاريخ 

 4.0الرسم البياني 

 وسائلبير الخنتيجة صالحية المنتج من 
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 : صالحية ادلنتج من خبَت الوسائلفيما يلي ىو البياف عن نتيجة 

، أظهرت مؤشرات التقييم يف ISOأف يكوف حجم الكتاب مناسبا مبعايَت  (1

حجم ( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 81)%  4رقم 

 ، ككسائل تعليم اللغة العربية ىي الئقة. ISOمبعايَت الكتاب مناسبا 

 5أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم أف يكوف حجم الكتاب مناسبا بادلادة،  (2

حجم الكتاب ( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111)%

 الئق كمناسب بادلادة.

. أظهرت مؤشرات التقييم عرض موقع الغالؼ األمامي، كاخللفي بشكل كئاـ (3

عرض ( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 81)%  4يف رقم 

 موقع الغالؼ الئق لالستخداـ.

( 111)% 5أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم لوف موقع الكتاب كاضح،  (4

لوف موقع الكتاب كاضح كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 

 كالئق لالستخداـ.

أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم احلركؼ ادلستخدمة جذابة كسهلة للقراءة،  (5

احلركؼ ( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111)% 5

 ادلستخدمة جذابة كسهلة للقراءة.



 

ثر احًتافا من حجم الوسائل ك اسم حجم احلركؼ لعنواف الكتاب أك (6

( كىي على مستول 111)% 5أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم ادلؤلف، 

حجم احلركؼ لعنواف الكتاب أكثر احًتافا من "عاؿ". كىذه دالة على أف 

 حجم الوسائل ك اسم ادلؤلف.

أظهرت مؤشرات التقييم يف كانت الرسـو التوضيحية ذلا ادلادة التعليمية، لقد  (7

الرسـو ( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على 111)% 5م رق

 التوضيحية ذلا ادلادة التعليمية. 

شكل الكتاب، كلونو كحجمو كفقا للواقع، لقد أظهرت مؤشرات التقييم يف  (8

شكل ( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111)% 5رقم 

 الكتاب، كلونو كحجمو الئق كفقا للواقع.

لقد أظهرت مؤشرات الكتاب، كالرسـو التوضيحية مفهومة،موقع عنواف  (9

 ( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف81 )% 4التقييم يف رقم 

 موقع عنواف الكتاب، كالرسـو التوضيحية مفهومة كالئقة.

حجم الكتاب دقيق كزلًتؼ كفقا للواقع، لقد أظهرت مؤشرات التقييم  (11

عاؿ". كىذه دالة على أف حجم ( كىي على مستول "111)% 5يف رقم 

 .الكتاب دقيق كزلًتؼ كفقا للواقع



 

 4، لقد أظهرت مؤشرات التقييم يف رقم حجم الكتاب مبدع كديناميكي (11

( كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف حجم الكتاب 81)% 

 كالئق لالستخداـ. مبدع كديناميكي

أك  5،8كىي  وسائلعلى كجو عاـ، أف نتيجة التصديق من خبَت الك 

لذلك أف منتج كسائل تعليم مفردات اللغة العربية  .91،25%  بالنسبة ادلائوية

 على أساس الكلمات ادلتقاطعة كىو الئق.

 نتيجة الصالحية من خبير التصميم .5

قامت الباحثة بالتقوًن ضلو الوسائل مع خبَت التصميم دلعرفة صالحية 

. فيما يلي ادلؤشرات التجريبية ادلتقاطعةتصميم ادلنتج يف شكل كسيلة الكلمات 

 خلبَت التصميم ضلو صالحية ادلنتج:

( أف يكوف حجم الكتاب ISO ،2أف يكوف حجم الكتاب مناسبا مبعايَت  (1

( 4( عرض موقع الغالؼ األمامي، كاخللفي بشكل كئاـ، 3مناسبا بادلادة، 

( 6راءة، ( احلركؼ ادلستخدمة جذابة كسهلة للق5لوف موقع الكتاب كاضح، 

حجم احلركؼ لعنواف الكتاب أكثر احًتافا من حجم الوسائل ك اسم 

( شكل الكتاب، 8( كانت الرسـو التوضيحية ذلا ادلادة التعليمية، 7ادلؤلف، 

( موقع عنواف الكتاب، كالرسـو التوضيحية 9كلونو كحجمو كفقا للواقع، 



 

جم ( ح11( حجم الكتاب دقيق كزلًتؼ كفقا للواقع، 11مفهومة، 

 الكتاب مبدع كديناميكي.

 ىذا يعقدأستاذة أمي ىجرية.  يف ىذا البحث كىو تصميمكاف خبَت ال

 كىيتصميم نتيجة التقوًن من خبَت ال. 2119أبريل   2 التقوًن يف تاريخ 

لذلك أف منتج كسائل تعليم مفردات  .91،67%  أك بالنسبة ادلائوية 4،58

 اللغة العربية على أساس الكلمات ادلتقاطعة كىو الئق لالستخداـ.

 المنتج من الخبراء تجربةاصالحات  .4

معرفة األشياء البد اصالحتها. كقامت بعد دتت اصالحات ادلنتج 

أما بالنسبة  الباحثة بالتقوًن للحصوؿ على ادلدخالت أكاالقًتاحات من اخلرباء.

 فهي على النحو التايل: ضلو كسيلة الكلمات ادلتقاطعة ادلنتج صالحاتال

 

 

 

 

 

 



 

 اصالحات المنتج من خبير المادة . أ

 4.8الصورة 
 عرض االصالحات من خبير المادة

  العرض قبل االصالحات   العرض بعد االصالحات

 

 4.1الصورة 
 عرض االصالحات من خبير المادة

 
 العرض قبل االصالحات االصالحاتالعرض بعد 

 



 

 وسائلصالحات المنتج من خبير الا  . ب

ادلدخالت الباحثة حصل فت ،من قبل خبَت الوسائل ادلنتجتصديق بعد 

ضلو كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة،كما 

تجميل ألواف العرض لتكوف مثَتة ل smartArt( استخدـ برنامج 1يلي: 

أف يكوف  غلب( 2لالىتماـ، ألف ؽليل الطالب إىل ألشياء أك األلواف اجلذابة، 

background  مالئمة كمناسبة مبوضوع مادة اذلواية كادلهنة، للكلمات ادلتقاطعة

 .smartArt( أف موضوع ادلادة باستخداـ 3

 11. 4الصورة 
 وسائلعرض االصالحات من خبير ال

 العرض بعد االصالحاتالعرض قبل االصالحات

 



 

 11. 4الصورة 
 وسائلعرض االصالحات من خبير ال

 
 العرض بعد االصالحاتالعرض قبل االصالحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تصميمصالحات المنتج من خبير الاج. 

 10. 4الصورة 
 تصميمعرض االصالحات من خبير ال

 
 العرض بعد االصالحاتالعرض قبل االصالحات

 

 ج. فعالية المنتح

أف ادلنتج الذم مت تصديقو من قبل اخلرباء أصلحتها الباحثة مث جتربة ادلنتج. 

تقـو الباحثة بتجربة ادلنتج دلعرفة مستول فعالية كصالحية كسائل تعليم اللغة العربية 

 1على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة لطلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

كيتم إجراء التجربة للحصوؿ على اإلستجابة ادلتعلقة بوسيلة الكلمات ميًتك. 

( جتربة 1ؽلكن إجراء ىذه التجربة من خالؿ ثالث اخلطوات ، كىي :   ادلتقاطعة.



 

one to one learner  ،2 ،كجتربة للمجموعة الكبَتة. 3( جتربة للمجموعة الصغَتة )

 .2119كتعقد ىذه التجربة يف شهر أبريل 

 one to one learnerتجربة  .1

على ثالثة طالب الصف one to one learnerأجرت الباحثة ىذه جتربة

مدرسة الثانوية لديهم مستول القدرة ادلختلفة يف حفظ ادلفردات يف العاشر 

. كاذلدؼ منها أف يكوف ىذا البحث التطويرم مقبوال ميًتك 1اإلسالمية احلكومية 

مت الباحثة بالتجربة للحصوؿ على إستجابة من قبل الطلبة. كيف ىذه ادلرحلة، قا

( ىل ؽلكن 1الطلبة، كىي على النحو التايل: جتربة  أما بالنسبة دلؤشراتالطلبة.

( ىل ادلواد 2تشجيع الطلبة يف تعلم اللغة العربية بوجود لعبة الكلمات ادلتقاطعة ، 

( ىل شعرت باحلماسة 3ادلقدمة يف الكلمات ادلتقاطعة مناسبة باحملتول القياسي، 

استخداـ ىل ( 5ىل الفصوؿ فعالة كليست شللة، ( 4يف اتباع تعليم اللغة العربية، 

( ىل لديك رغبة يف تعلم اللغة العربية 6كسيلة الكلمات ادلتقاطعة جديدة، 

( ىل شعرت بالسهولة يف حفظ مفردات اللغة العربية 7باستخداـ ىذه الوسيلة، 

( ىل شعرت بالسركر يف تعلم اللغة العربية باستخداـ 8باستخداـ ىذه الوسيلة، 

مة يف الكلمات ادلتقاطعة مناسبة بادلفردات، ىل اللغة ادلستخد( 9ىذه الوسيلة، 

( ىل ؽلكن استخداـ ىذه 11لعب ىذه الكلمات ادلتقاطعة، قدرت على  ( ىل 11



 

ىل اللعبة ذلا عرض مثَت ( 13( ىل تصميم اللعبة بسيط، 12اللعبة جلميع الناس، 

 مناسبة كمثَتة. Backgroundىل ىذه اللعبة ذلا ( 14لالىتماـ، 

 نحو تجربة المنتجاستجابة الطلبة  . أ

مبدرسة  IPS 1قامت الباحثة بالتجربة األكلية لطلبة الصف العاشر  

لطلبة يكوف ميًتك كاليت هتدؼ إىل تقدًن ادلنتج ل 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

نتجية التجربة ضلو  تعلم كسيلة الكلمات ادلتقاطعة.تماما كمحاسا يف ىأكثر ا

 الطلبة ما يلي: 

 4.4الرسم البياني 
 One to One Learnerنتيجة التجربة للطلبة 
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بناء على الرسم البياين ادلذكور أعاله، فيمكن االستنتاج أف إستجابة الطلبة 

 ضلو الوسائل كىي كما يلي:

ىل ؽلكن تشجيع الطلبة يف تعلم اللغة العربية بوجود لعبة الكلمات  (1

كىذا يعٍت . 111أف إستجابة الطلبة كصلت إىل النسبة ادلائوية %ادلتقاطعة، 

أف كجود لعبة الكلمات ادلتقاطعة قادر على تشجيع الطلبة يف تعلم اللغة 

 العربية.

ىل ادلواد ادلقدمة يف الكلمات ادلتقاطعة مناسبة باحملتول القياسي، أف  (2

احلالة تدؿ على أف  ه. ىذ111إستجابة الطلبة كصلت إىل النسبة ادلائوية %

 ادلواد ادلقدمة يف الكلمات ادلتقاطعة مناسبة باحملتول القياسي.

ىل شعرت باحلماسة يف اتباع تعليم اللغة العربية، أف إستجابة الطلبة كصلت  (3

. ىذه احلالة تدؿ على أف الطلبة متحمسوف يف 67إىل النسبة ادلائوية % 

 الكلمات ادلتقاطعة. اتباع تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة

أف إستجابة الطلبة كصلت إىل النسبة ىل الفصوؿ فعالة كليست شللة،  (4

 الفصوؿ فعالة كليست شللة.. ىذه احلالة تدؿ على أف 67ادلائوية % 



 

ىل استخداـ كسيلة الكلمات ادلتقاطعة جديدة،  أف إستجابة الطلبة كصلت  (5

ف ىذه الوسائل جديدة . ىذه احلالة تدؿ على أ111إىل النسبة ادلائوية %

 يف استخدامها.

أف إستجابة ىل لديك رغبة يف تعلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسيلة،  (6

الطلبة . ىذه احلالة تدؿ على أف 67 الطلبة كصلت إىل النسبة ادلائوية %

 لديهم رغبة يف تعلم اللغة العربية.

ىل شعرت بالسهولة يف حفظ مفردات اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسيلة،  (7

. ىذه احلالة تدؿ على 33 أف إستجابة الطلبة كصلت إىل النسبة ادلائوية %

 الطلبة يشعركف بالسهولة يف حفظ مفردات اللغة العربية.أف 

أف ىل شعرت بالسركر يف تعلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسيلة،  (8

. ىذه احلالة تدؿ على أف 67 جابة الطلبة كصلت إىل النسبة ادلائوية %إست

 الطلبة يشعركف بالسركر يف تعلم اللغة العربية.

أف إستجابة ىل اللغة ادلستخدمة يف الكلمات ادلتقاطعة مناسبة بادلفردات، ،  (9

اللغة . ىذه احلالة تدؿ على أف 67 الطلبة كصلت إىل النسبة ادلائوية %

 مناسبة بادلفردات ادلدركسة. ادلستخدمة



 

أف إستجابة الطلبة كصلت ىل قدرت على لعب ىذه الكلمات ادلتقاطعة،  (11

الطلبة قادركف على . ىذه احلالة تدؿ على أف 111 إىل النسبة ادلائوية %

 لعب الكلمات ادلتقاطعة.

أف إستجابة الطلبة كصلت ىل ؽلكن استخداـ ىذه اللعبة جلميع الناس،  (11

لعبة الكلمات . ىذه احلالة تدؿ على أف 67 ادلائوية %إىل النسبة 

 ادلتقاطعة ؽلكن استخدامها جلميع الناس.

أف إستجابة الطلبة كصلت إىل النسبة ادلائوية ىل تصميم اللعبة بسيط،  (12

 تصميم اللعبة بسيط.. ىذه احلالة تدؿ على أف 111 %

إىل النسبة  أف إستجابة الطلبة كصلتىل اللعبة ذلا عرض مثَت لالىتماـ،  (13

 عرض اللعلة مثَت لالىتماـ. . ىذه احلالة تدؿ على أف111 ادلائوية %

أف إستجابة الطلبة كصلت مناسبة كمثَتة،  Backgroundىل ىذه اللعبة ذلا  (14

 Backgroundلوف  . ىذه احلالة تدؿ على أف111 إىل النسبة ادلائوية %

 ادلستخدـ مناسب. 

ضلو كسائل تعليم مفردات اللغة العربية كعلى كجو عاـ، أف إستجابة الطلبة 

، 2بنتيجة إجابة "نعم" كىي بعلى أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة اليت مت تطويرىا

أك  57142، 1كلإلجابة "ال" بنتيجة  . 81،17بالنسبة ادلائوية %  أك 428571



 

عبة .  استنادا إىل نتيجة التجربة، فتستنبط الباحثة أف ل92، 18بالنسبة ادلائوية % 

سلتلفة يف لديهم قدرة الكلمات ادلتقاطعة الئقة لالستخداـ، بالرغم من أف الطلبة

 حفظ ادلفردات.

 one to one learnerلتجربةالمنتج اصالحات  . ب

أظهرت نتيجة التجربة على الطلبة، أف مستول فعالية ادلنتج مبدرسة 

اليت قدمها قًتاحات الميًتك جيد جدا. بعض ا 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف زلتول ( زيادة األلواف 2( أف الكتابة غَت جذابة، 1الطلبة كىي كما يلي: 

 ىذه االقًتاحات قد مت تصحيحها من قبل الباحثة.ادلادة لتكوف مثَتة لالىتماـ. 

 تجربة المنتج للمجموعة الصغيرة .0

طالب الصف سبعة على  للمجموعة الصغَتة تجربةالأجرت الباحثة ىذه 

لديهم مستول القدرة ادلختلفة يف حفظ ادلفردات يف مدرسة الثانوية كالذم العاشر 

كيف ىذه ادلرحلة، قامت الباحثة بالتجربة للحصوؿ  ميًتك. 1اإلسالمية احلكومية 

 السابقة. ضلو ادلنتج ادلطور باستخداـ ادلؤشرات على إستجابة الطلبة

 استجابة الطلبة نحو تجربة المنتج . أ



 

 IPS 1الصف العاشر للمجموعة الصغَتة لطلبة  قامت الباحثة بالتجربة  

ضلو  ميًتك كاليت هتدؼ إىل تقدًن ادلنتج 1مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ما يلي: للمجموعة الصغَتة  . نتجية التجربة الطلبة

 4.3 الرسم البياني 
 مجموعة الصغيرةنتيجة التجربة لل

 

 

بناء على الرسم البياين ادلذكور أعاله، فيمكن االستنتاج أف إستجابة الطلبة 

أك بالنسبة ادلائوية %   7،42كىي بإجابة "نعم" بنتيجة للمجموعة الصغَتة 

.  بناء على 17،28أك بالنسبة ادلائوية %  57، 1. كلإلجابة "ال" بنتيجة 82،71
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لمات ادلتقاطعة الئقة لالستخداـ، نتيجة التجربة، فتستنبط الباحثة أف لعبة الك

 سلتلفة يف حفظ ادلفردات. لديهم قدرة بالرغم من أف الطلبة

 تجربة المنتج للمجموعة الصغيرة اصالحات . ب

أظهرت نتيجة التجربة ، أف مستول فعالية ادلنتج مبدرسة الثانوية 

ميًتك جيد جدا. بعض االقًتاحات اليت قدمها الطلبة  1اإلسالمية احلكومية 

جلعلها  backgroundغلب على الباحثة تقدًن الصورة يف خلفية الكتابة  كىي

 . ىذه االقًتاحات قد مت تصحيحها من قبل الباحثة.أكثر جذابة كمثَتة لالىتماـ

 تجربة المنتج للمجموعة الكبيرة .5

لكبَتةادلأخوذة من فصل كاحد لطلبة لتجربة للمجموعة اباالباحثة  قامت

يهم مستول القدرة ادلختلفة يف حفظ ادلفردات يف مدرسة الصف العاشر كالذم لد

ذكورة يف الرسم البياين ميًتكباستخداـ ادلؤشرات ادل 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 التايل:

 للمجموعة الكبيرة استجابة الطلبة نحو تجربة المنتج . أ

 IPS 1لطلبة الصف العاشر  كبَتةقامت الباحثة بالتجربة  للمجموعة ال

 كبَتةميًتك. نتجية التجربة  للمجموعة ال 1مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ما يلي: 



 

 4.2 ياني الرسم ال
 كبيرةمجموعة النتيجة التجربة لل

 

بناء على الرسم البياين ادلذكور أعاله، فيمكن االستنتاج أف إستجابة الطلبة  

كىي بإجابة "نعم" بنتيجة ضلو ادلنتج لعبة الكلمات ادلتقاطعة للمجموعة الكبَتة 

أك بالنسبة ادلائوية  2،5. كلإلجابة "ال" بنتيجة 88أك بالنسبة ادلائوية %  28،5

ستنبط الباحثة أف لعبة الكلمات ادلتقاطعة . بناء على نتيجة التجربة، فت%12 

 الئقة لالستخداـ، بالرغم من أف قدرة الطلبة سلتلفة يف حفظ ادلفردات.
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 تجربة المنتج للمجموعة الكبيرة اصالحات . ب

لعبة مستول فعالية ادلنتج ىذه التجربة للمجموعة الكبَتة دلعرفة تستخدـ 

كاف موضع التجربة ميًتك.   1مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الكلمات ادلتقاطعة 

طالبا، كىذه دالة على أف ادلنتج الذم تطورهتا الباحثة  31للمجموعة الكبَتة ىم 

كيف  بالرغم من أف الطلبة لديهم قدرة سلتلفة يف حفظ ادلفردات.الئق لالستخداـ 

لدافعة بأف ادلنتج ادلطور كىو جيد ىذه التجربة حتصل الباحثة على النتيجة اجليدة كا

يتأمل بعض الطلبة لنشر ىذا الكتاب حبيث يكوف الطلبة حىت كالئق لالستخداـ، 

 أكثر مركنة يف عمل الكلمات ادلتقاطعة العربية.

 د. فعالية تطبيق المنتج

كاخلطوة األخَتة ىي تطبيق ادلنتج ادلستخدـ دلعرفة فعالية لعبة الكلمات 

ادلتقاطعة. كيف ىذ البحث،  تقـو الباحثة جبمع البيانات باستخداـ االختبار القبلي 

مع أنواع االختيار من متعدد. قدمت الباحثة االختبار القبلي قبل كاالختبار البعدم 

لمات ادلتقاطعة. كمن مث يستخدـ الطلبة منتج ادلنتج لعبة الكأف يستخدـ الطلبة 

كسيلة الكلمات ادلتقاطعة، كبالتايل قامت الباحثة باختبار الطلبة من خالؿ االختبار 

البعدم مع أسئلة االختيار من متعدد.  كيتم إجراء االختبار البعدم دلعرفة قدرة 

 الطلبة على حفظ مفردات اللغة العربية.



 

نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم  أف حتليل البيانات حلساب

فتقـو الباحثة باالختبار tمع عينتُت ادلقًتنة. كقبل إجراء اختبار  tباستخداـ اختبار 

 الطبيعية كاالختبار التجانسية. 

 االختبار الطبيعية .1

اختبار الطبيعية البيانات مستخدـ ليخترب ما يف الًتاجح، متغيَت 

فلذلك تستخدـ الباحثة اختبار  55الطبيعي أـ ال.زلتلفات كقد التوزيع 

 الفرضية، كأما االختبار اإلحصائية ادلستخدمة يف ىذا البحث فهي :

 H0 :التوزيع الطبيعي بيانات 

H1  :ليست بيانات التوزيع الطبيعي 

أف  alpha α  =1،15بأعلية L0>Llabelإذا كانت نتيجة الفرضية صفر 

H0  نتيجة الفرضية مرفوض كالسكاف غَت الطبيعي. إذا كانت

 مقبوؿ كالسكاف الطبيعي. H0أف  alpha α  =1،15أعلية L0<Llabelصفر
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 بيانات الطبيعية لالختبار القبلي . أ

قبل إعطائهم منتجا يف بيانات االختبار القبلي كىي نتائج الطلبة 

شكل كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات 

 Microsoft Excelادلتقاطعة. بناء على حساب اإلحصائية باستخداـ 

 .32،19فتحصل عليها نتيجة االختبار القبلي كىي 

( ىو ادلتوسط كمقياس للمتغَتات اليت  sاالضلراؼ ادلعيارم )أف 

للبيانات الطبيعية فهو أما االضلراؼ ادلعيارم 56كانت ذلا ضعف. 

كاالحتماؿ التجرييب   F(z)العادم . كلتحديد االحتماؿ الًتاكمي7،72

S(z)  فإف أعلى درجة لالختبار القبلي كىيL0 =1،11117  مع عينة

=  Llabelكنتيجة  α  =1،15كمستول األعلية  31البحث من 

=  αاستنادا إىل نتيجة احلساب فيعرؼ أف مستول األعلية ك .1،16

فلذلك تستنبط أف  L0<Ltabel = -1،11117 < 1،16ك  1،15

 بيانات االختبار القبلي ذلا التوزيع الطبيعي.

 

 

                                                             
56

 Anas, Sudjiono. Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: Rajawali Pers), 2014, 

hlm.156-157 



 

 بعدمبيانات الطبيعية لالختبار ال  . ب

بيانات االختبار البعدم كىي نتائج الطلبة قبل إعطائهم منتجا 

يف شكل كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات 

 Microsoft Excelادلتقاطعة. بناء على حساب اإلحصائية باستخداـ 

 .72،74فتحصل عليها نتيجة االختبار البعدم كىي 

. كلتحديد االحتماؿ 6،31نتيجة االضلراؼ ادلعيارم ىي 

فإف أعلى درجة  S(z)كاالحتماؿ التجرييب   F(z)الًتاكمي العادم 

 31مع عينة البحث من  L0 =1،145582لالختبار البعدم كىي 

. بناء على نتيجة Llabel  =1،16كنتيجة  α  =1،15كمستول األعلية 

-=  L0<Ltabelك  α  =1،15احلساب فيعرؼ أف مستول األعلية 

فلذلك تستنبط أف بيانات االختبار البعدم ذلا  1،16 > 1،145582

 التوزيع الطبيعي.

 االختبار التجانسية .0

أف االختبار القبلي كاالختبار يعرؼ االختبار الطبيعية  انطالقا من

على بيانات طوة التالية ىي االختبار التجانسية كاخلالبعدم ذلا التوزيع الطبيعي. 

 . table Fكالختبار التجانسية باستخداـ  ،البعدماالختبار القبلي كاالختبار 



 

H0  :بيانات العينة التجانسية 

H1  :ليست بيانات العينة التجانسية 

ك  alpha α  =1،15علية ستول األمبإذا كانت نتيجة الفرضية صفر 

نتيجة الفرضية العينة غَت التجانسية. إذا كانت  فتكوف Fhitung > Ftabel نتيجة 

 .العينة جتانسيةفتكوف  Fhitung< Ftabelكنتيجة  alpha α  =1،15بأعلية صفر 

 فتحصل Microsoft Excelاستنادا إىل نتيجة احلساب باستخداـ 

Sعليها نتيجة االختبار القبلي 
Sكنتيجة االختبار البعدم  79،37= 2

2 =

مبستول  1،84كىي=   Ftabel. كنتيجة 1،1كىي=  Fhitung. أف نتيجة 1،19

. Ftabel  =1،1 < 1،84أكرب من  Fhitung. أف alpha α  =1،15األعلية 

 كانت متجانسة.  البعدمالقبليو  فلذلك تستنبط أف بيانات االختبار

 t (Paired t Test)اختبار  .5

تطبيق ىذا ادلنتج دلعرفة فعالية كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على 

أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة ضلو نتائج التعلم لدل الطلبة. أف فعالية ادلنتج 

 فرضية اإلحصائية:ادلقًتنة. بالعينة ك tباستخداـ اختبار 

 



 

H0 :  مرفوض، إذا كانت نتيجة األكلية متساكية بنتيجة النهائية بعد استخداـ

 كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة.

H1  مقبوؿ، إذا كانت نتيجة األكلية غَت متساكية بنتيجة النهائية بعد :

الكلمات استخداـ كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة 

 ادلتقاطعة.

. مقبوؿHIمرفوض كHOأف  1،15ستول األعلية مبthitung> ttabelإذا كانت

. مقبوؿH0مرفوض ك HIأف  1،15ستول األعلية مبthitung< ttabelكلكن إذا كانت 

 الرموز التالية: ؽلكن باستخداـ tكللبحث نتيجة 

 

 البياف :

Y1  =45،81645 

Y2   =68 ،74194 

∑d   =-711 

∑d
2   =515 ،521 



 

N   =31 

فتحصل عليها الباحثة  tاختبار نتيجة احلساب باستخداـ بناء على 

مبستول األعلية  ttabel  =2،142272كنتيجة  t0 =35 ،97554نتيجة 

 ttabelأكرب من  t0 =35 ،97554ىي  ttabelك  t0. أف نتيجة ادلقارنة بُت 1،15

. كىذا احلاؿ ؽلكن مقبوؿHIمرفوض كHOأف . لذلك تستنبط أف 2،142272= 

النظر إىل النتيجة ادلتوسطة قبل استخداـ كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على 

أما النتيجة النهائية فهي ك  19677، 32أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة كىي 

، 41. كهبذا فيمكن االستنتاج أف النتيجة ذلا ترقية ىي 74194، 72

64517. 

بيق ادلنتج مع االختبار القبلي كاالختبار البعدم أما بالنسبة لنتائج تط

 طالبا، كىي: 31على 

كنتيجة  19677، 32نتيجة االختبار القبلي اليت حصل عليها الطلبة كىي  .1

 .74194، 72االختبار البعدم كىي 

ىناؾ نتيجة متوسطة لدل الطلبة قبل كبعد استخداـ كسائل تعليم مفردات  .2

 الكلمات ادلتقاطعة.اللغة العربية على أساس لعبة 



 

، حبيث 1،15 مستول األعلية يف ttabelك  t0قامت الباحثة مبقارنة بُت نتيجة  .3

 .142272، 2  < 97554، 35كىي بنتيجة  ttabelأكرب من  t0يعرؼ أف 

ؽلكن االستنتاج أف " كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة  .4

 نتائج التعلم لدل الطلبة".الكلمات ادلتقاطعة ذلا فعالية يف ترقية 

 ه. البحث

ينتج ىذا البحث التطويرم منتجا يف شكل كتاب لعبة الكلمات ادلتقاطعة. 

بوجود ىذا الكتاب، يقدر الطلبة على حفظ مفردات اللغة العربية بسهولة. ألف ىذا 

الكتاب ىو كتاب بسيط، كؽلكن للطلبة تعميق تعلم ادلهارات اللغوية بدكف ادلعلم 

من خالؿ استخداـ كتاب لعبة 57ؽلكنهم الدراسة يف أم كقت كاف.ككذلك 

 ، فصار التعليم أكثر شلتعة كمفرحة.الكلمات ادلتقاطعة

ؽلكن ذلذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة إزالة "اجلدية" كللتغلب على ملل 

.الطلبة.
تدكر ىذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة كوسيلة للطلبة الذين يشعركف بالصعوبة 58
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حفظ مفردات اللغة يف يف حفظ ادلفردات كتذكرىا. كىذا يهدؼ إىل تسهيل الطلبة 

59شلتعة كمفرحة.كجلعل التعليم أكثر العربية 
. 

 ADDIEظلوذج  ادلستخدـ  يف ىذا البحث ىو التطويرك البحث أف ظلوذج 

كالذم يتكوف من مخس اخلطوات كىي التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق 

ىناؾ "ىل  كلتعيُت يف بداية التطويرلتحليل االحتياجات  تتم ىذه ادلرحلة كالتقوًن.

كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة احلاجة إىل 

كيف ىذه  ."يف التغلب على إطلفاض دافع الطلبة يف حفظ مفردات اللغة العربية

الداعمة لغة العربية كتالحظ التسهيالت ادلرحلة أجرت الباحثة ادلقابلة مع مدرس ال

( كاف تعليم اللغة 1للتعليم. نتائج ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية كىي كالتايل: 

ميًتك باستخداـ ادلنهج الدراسي  1العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

( 3 (  أف الطلبة لديهم قدرة سلتلفة يف حفظ مفردات اللغة العربية،2، 2113

الوسائل ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية كىي كتاب ادلدرسي، ككرسات تدريبات ) 

 (.ادلودكؿ احلكمة، ادلقالة، السبورة، كالكمبيوتر ادلستخدمة للتسلية

كاخلطوة الثانية ىي التصميم، بعد احلصوؿ على البيانات احملتاجة فتقـو 

( 2صياغة أىداؼ التعليم،  (1الباحثة بصياغة أىداؼ صنع الوسائل كالتايل: 
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( صنع لعبة 4( إعداد ادلواد التعليمية، 3صياغة ادلهارات يف استخداـ الوسائل، 

الكلمات ادلتقاطعة. كمن مث تقـو الباحثة بصنع ادلنتج األكؿ كالذم مت تصديقها من 

قبل اخلرباء كىي خبَت ادلادة، كخبَت الوسائل، كخبَت التصميم. يتم إجراء التصديق 

صوؿ على ادلدخالت أك االقًتاحات للقياـ باصالحات ادلنتج ادلطور حبيث أنو للح

 الئق لالستخداـ.

( تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية، 1كاخلطوة الثالثة ىي التطوير، 

( تسهيل الطلبة يف حفظ مفردات اللغة العربية. كانت عملية صنع لعبة الكلمات 2

 .crossword forgeادلتقاطعة باستخداـ برنامج 

يف تعليم كاخلطوة الرابعة ىي التطبيق من خالؿ جتربة ادلنتج دلعرفة فعاليتو 

، كجتربة  one to one learnerاللغة العربية. تتكوف ىذه جتربة ادلنتج من جتربة 

للمجموعة الصغَتة، كجتربة للمجموعة الكبَتة. كيف مجع البيانات تستخدـ الباحثة 

االختبار القبلي كاالختبار البعدم مع أنواع االختيار من متعدد. كحلساب نتيجة 

مع العينة  tاإلحصائية باستخداـ االختبار الطبيعية كاالختبار التجانسية كاختبار 

 ادلقًتنة.

= t0فتحصل عليها نتيجة  tتيجة احلساب باستخداـ اختبار بناء على ن

. كىذه احلالة دلت على أف استخداـ alpha  =1،15مبستول األعلية  9755، 35



 

كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة ذلا فعالية يف 

 ميًتك. 1حلكومية ترقية نتائج التعلم لدل طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ا

انطالقا من نتائج البحث، فيمكن االستنتاج منها أف كسائل تعليم مفردات 

اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة قادرة على ترقية نتائج التعلم لدل 

 ة. ىذه الوسائل ذلا بعض ادلهارات اللغوية كىي مهارة القراءة كمهارة الكتابة.الطلب
  

.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 الباب الخامس

 استنتاجات واقتراحات

 استنتاجات . أ

بناء على نتيجة البحث يف تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على 

 :أف أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة، فيمكن االستنتاج منها

عملية تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية باستخداـ برنامج . 1

crossword forge   ظلوذج البحث التطوير ادلستخدـ على شكل كADDIE 

كىي حتليل االحتياجات، كالتصميم، كالذم يتكوف من مخس اخلطوات 

 كالتطوير كالتطبيق، كالتقوًن.

أف تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات . 2

ثانوية اإلسالمية ادلتقاطعة الئقة لالستخداـ يف تعليم اللغة العربية مبدرسة ال

ميًتك. كىذا احلالة حتقق بوجود نتيجة التصديق اجليدة من  1احلكومية 

. نتيجة التصديق من 8،61اخلرباء، نتيجة التصديق من خبَت ادلادة ىي %

، كأما نتيجة التصديق من خبَت التصميم 91،25خبَت الوسائل ىي % 

ترقية إتقاف ىذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة فعالة يف  .94،54فهي % 

بناء على نتيجة احلساب باستخداـ .tمفردات اللغة العربية باستخداـ إختبار 



 

=  ttabelكنتيجة  t0 =35 ،97554فتحصل عليها الباحثة نتيجة tاختبار 

، t0 =35أف فلذلك يعرؼ  . 1،15مبستول األعلية  2،142272

النتيجة ادلتوسطة قبل أف  .ttabel  =2،142272أكرب من  97554

استخداـ كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات 

. 74194، 72كأما النتيجة النهائية فهي  19677، 32ادلتقاطعة كىي 

 .64517، 41كهبذا فيمكن االستنتاج أف النتيجة ذلا ترقية ىي 

 اقتراحات . ب

نتيجة البحث يف تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على استنادا إىل 

أف تقدـ الباحثة بعض االقًتاحات كىي   أساس لعبة الكلمات ادلتقاطعة، فيمكن 

 كالتايل:

ؽلكن للطلبة استخداـ ىذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة كمصدر التعلم . 1

 يف أم كقت كاف.كسهلة االستخداـ 

ىذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة إلزالة ادللل ؽلكن للمدرس استخداـ . 2

 كالسئامة يف أنشطة التعليم.



 

ىذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة ؽلكن أف تسهل الطلبة يف حفظ مفردات . 3

 اللغة العربية.

ؽلكن للباحثُت اآلخرين تطوير ىذه لعبة الكلمات ادلتقاطعة لتكوف . 4

 الوسائل جيدة.

   

 

  



 

 


