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  األول الباب

  مقدمة

 

  خلفية المسئلة  .أ 

. مع الرتبية زمانلإلنسان يف كل مكان و  الرتبية هي النشاط اإللزامي من اهللا
: تلفة وهيخمعناصر  هلاوالرتبية  سوف يكون اإلنسان قادرا على أن يفرق بني اخلري والشر.

والوسائل وغري ذلك. وهذه  واألهداف والتالميذ ومواد التدريس واملناهج الدراسية درسامل
  .العناصر مرتبطة بعضها ببعض

قد قامت املدارس اإلسالمية من اإلبتدائية اىل العالية بتعليم اللغة العربية وكذالك 
سالمية ليس ىف املدارس اإل العربية غةوتعليم اللغة األجنبية خاصة اللّ  بعض املدارس العامة.

السلوك و  لحةَمصهو  رتبويةمن ناحية علوم التعلم كما عرفنا أن  .ذتالميلل بأمر سهل
العربية هلم دراسة مقررة,  1.ةيدداجل سلوكالحلصول مهارات و  أو ،إلنساينّ مهارات ا

واألهداف يف تعليم  ويتعلمون فيها من املفردات وقواعد النحو والصرف, واحملادثة وغريها.
  ).االستماع و الكالم و القراءة والكتابة(اللغة العربية لتزويدهم اللغة العربية ومهاراا األربع 

اوال ألن  فرداتامل تعليم, يعلم املدرس ةاألربع ةوياللغ املهارات تعليمو قبل اقامة ب
 فرداتال ميكن التالميذ يفهمون القواعد النحوية من اجلملة ويعربا قبل معرفة معاىن امل

  املرتكبة فيها.
أحد العناصر اليت البد من ان يستوعبها من  املفردات أن أفندى فؤاد أمحد قال

 تعلمو 2 .على االتصال باستخدامها جيدا واالتالميذ يف تعلم اللغة العربية لكي تقدر 
, 3و شرط من شروط إجابتها يةنالثا املفردات هي مطلب اساسى من مطالب تعلم اللغة
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العربية, ألّن حقيقة اللغة وكذالك فاملفردات العربية فهي شرط من شروط إجابة تعليم اللغة 
   4جمموعة من املفردات.

وليس القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو فهم 
معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب لغوي، 

درا على هذا كله ولكن إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قا
باإلضافة إىل شيء آخر ال يقل عن هذا كله أمهيته، أال وهو قدرته على أن يستخدم 

  5.كلمة املناسبة يف املكان املناسبال
ادم اىل احلضر. يتصور بعضهم يعلم املدرسون املفردات اكثرهم بقوائمها من الق

النهائية من تعليم العربية ان كن تعليم العربية كلغة ثانية بطريقة حفظها. واالهداف ميانه 
يكون التالميذ حيفظون املفردات ويفهمون الرتاكيب ويستطيعون االتصال ا بينهم مناسبة 
حبفظها وفهمها. حقيقة هذا التصور خطور ألنه ينطلق بأن اللغة جمردة وجمموعة هي 

اذن التعليم املفردات. وقد تكون املفردات من املواد الدراسية ليست مناسبة باحتياجهم, 
   6ليس هلم فائدة.

 ألم ال جيدون والكسل للبامل هو ان تشعر مالتعل يف عملية التالميذ مشكالتو 
ستخدام طريقة احملاضرة فحسب, ولذلك ينبغي للمعلم ان يستخدم يواملدّرس  الوسائل
او الوسائل التعليمية يف تعليم لكى تستوعب التالميذ  جيةيوالطريقة واإلسرتات املدخل

  األهداف واللغوية بشكل ممتع وجذاب.
اليت تستطيع ان تستخدم املدرس لُينفذ املسائل يف  إحدى وسائل سرتاتيجيةاإل

إحدى النشاط التعليم وجب املعلم والتالميذ  جية هييسرتاتواإل عملية التعلم والتعليم.
يف تعليم االستماع  االسرتاتيجيةويستطيع املدرس ان يستخدم  7ع والكافئ.لينالوالتعليم الرائ

 :لىت تستخدم يف تعليم املفردات هيا سرتاتيجياتاإلأما  و كالم وقراءة وكتابة ومفردات.
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تعبري الكلمات  ,)kata berantaiالكلمات املسلسلة (, )TTSالكلمات املتقاطعة (لغز 
 mengeluarkanالكلمات الغربة خترج ( ,)menyebutkan kata yang sejenisالفبعية (

kata yang tidak sejenis() كلمات جمّوزة ,menjodohkan kata.(8  
البحث  يف هذا إسرتاتيجية أما .مساعدة التالميذ يف تعلم املفردات إسرتاتيجياتو 

لعبة فكرية، ذهنية، تتكون و  اسرتاتيجياتهي احدى من , ف"لغز الكلمات املتقاطعة" يعين
سوداء وبيضاء على شكل جدول حيوي أعمدة وصفوف من املربعات  مربعاتمن عدة 

يستطيع املدرس ان يستخدم هذه اسرتاتيجية يف تعليم املفردات ألنه يساعد  9.الفارغة

والكسل,  بامللل اليشعر التالميذ و, ميذ يف استيعاب املفردات من املادة اليت قد تعّلمهالتال

  . فرحا ومعلومة ولكن نال التالميذ
املوضوع "تطبيق حتت  )3105383رمحة النظرية (من البحث الذي قامت به 

العالية احلكومية الكلمات املتقاطعة واثارها يف رغبة التالميذ يف تعّلم اللغة العربية باملدرسة 
يف " له تأثري اجيايب الكلمات املتقاطعةلغز استخدام ". ونتائج من هذا البحث ان فوروارجا"

 ستخدام اسرتاتيجيةابارادت الباحثة ان جترب يف مدرسة املختلفة . فلذلك, رغبة التالميذ
  .  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزاملتسوية وهي 

 املدرسة من هي إحدى ,كان تيماجنونجا اإلسالمية احلكومية فر املتوسطة مدرسة 
عملية التعليم للعلوم أن فيها , 10تيماجنونج فراكاناملدارس بإندونيسيا يف قرية منديسري 

تستخدام الوسائل  ملفيها . والعامة والعلوم الدينية واللغات منها تعليم اللغة العربية

التعلم, لكن باستخدام طريقة  عمليةالتعليمية االجيابية يف  سرتاتيجياتإلا التعليمية او
منهم  وأثرها كثرييف تعليم املفردات باستخدام املعينات وطريقة السؤال واإلجابة,  احملاضرة و

. فلذلك, ارادت الباحثة ان جترب 11 اللغة العربيةالكسل لتعلم  و للبا مل التالميذيشعر 
  ة جديدة تكون اكثر جاذبية. سرتاتيجيإيف هذه املدرسة بتطبيق 
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: اختارت الباحثة يف هذا البحث عن املوضوع وبناء على هذه اخللفية املذكورة
 استيعابعلى  "الكلمات المتقاطعة "لغز استخدامب المفردات تعليم استراتيجيةتأثير 

 كانا في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية فر  الصف السابع لتالميذ المفردات

  .تيمانجونج

  

 تحديد المشكلة  .ب 

دد املسائل وهي كما ة أن حتليكون البحث ال خيرج من املوضوع املذكور, فينبغى للباحث
  يلى:

اسرتاتيجية  ونمالذين يستخد السابع تالميذ الصفلدى كيف استيعاب املفردات  )1
 تيماجنونج؟الكلمات املتقاطعة" يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فركان  "لغز

اسرتاتيجية  ونمالذين ال يستخدالسابع  تالميذ الصف لدى كيف استيعاب املفردات )2
 كان تيماجنونج؟ا الكلمات املتقاطعة" يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فر  "لغز

على استيعاب املفردات  تأثريله الكلمات املتقاطعة"  هل استخدام اسرتاتيجية "لغز )3
 كان تيماجنونج ؟ا يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فر  السابع لتالميذ الصف

 
  هالبحث و فوائد فااهد  .ج 

  اهداف البحث .1

اسرتاتيجية  ونمالذين يستخدالسابع  تالميذ الصف لدىملعرفة استيعاب املفردات  )1
"لغز الكلمات املتقاطعة" يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فركان 

 تيماجنونج.

 ونمالذين ال يستخدالسابع  تالميذ الصف لدىرفة استيعاب املفردات ملع )2
الكلمات املتقاطعة" يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  اسرتاتيجية "لغز

 كان تيماجنونج.ا فر 
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على استيعاب  تأثريله ملعرفة أكان استخدام اسرتاتيجية "لغز الكلمات املتقاطعة"  )3
كان ا يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فر  السابع املفردات لتالميذ الصف

 تيماجنونج

  فوائد البحث .2

  للمدرسة  )أ 
او  الطريقة احتيار ساتيذ يفاألاملدرسة أو  لرئيس إقرتاحاتأن يكون خربا و  )1

كاستخدام  ّعاىلواسرتاتيجية الف املستخدمة بطريقة التعليم االسرتاتيجية
  .املفرداتيف تعليم   الكلمات املتقاطعة" "لغزاسرتاتيجية 

يف املدرسة املتوسطة  السابع يصري عملية التعليم اللغة العربية لتالميذ الصف  )2
 مسرورة كان تيماجنونجا اإلسالمية احلكومية فر 

  صلة.املفالتعليم املناسبة  اسرتاتيجيةاخرتاع   )3
 للتالميذ  )ب 

   اللغة العربية تعلمرغبة التالميذ يف ارتفاع   )1
يف املدرسة  السابع لتالميذ يف درس اللغة العربية لتالميذ الصفتعلم لارتفاع اجناز  )2

 كان تيماجنونجا املتوسطة اإلسالمية احلكومية فر 
 للباحثة  )ج 

  علم اجلديد الذي مل تنال الباحثة قبلها.الأن يكون هذا البحث خربة و 
  

 


