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 الباب الثّاني

استيعاب على  "الكلمات المتقاطعة "لغز استخدامب المفردات تعليم استراتيجيةتأثير 

  المفردات

  

 الدراسة السابقة  .أ 

 قد وجدت الباحثة البحوث العلمية السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث منها :
 تأثري وسيلة الصور على حفظ التالميذ يف تعليم” حبث علمى حتت املوضوع  .1

مفردات اللغة العربية يف بستان األطفال عائشية ويراسوكوهارجو جاوى الوسطى" 
), شرحت الباحثة هذا البحث عن 3104252على اعداد: نور القمرية (

استخدام وسيلة الصور يف تعليم مفردات اللغة العربية, والنتيجة فيه ان استخدام 
  اللغة العربيةوسيلة الصور له اثر كرب يف حفظ املفردات يف تعليم 

على  واحلركة الصورة بطاقةفعالية استخدام أسلويب  حبث علمي حتت املوضوع " .2
 اإلسالمية االبتدائية باملدرسة السادس الصف يف للتالميذ املفردات تعلمإجناز 
شرح الباحث  ).073211038على اعداد: عامل مستمد ( ".مراجنني الغزايل

وجد فرق ت , والنتيجة فيهواحلركة الصورة بطاقةأسلويب هذا البحث عن استخدام 
 أسلويب بطاقة الصورة واحلركةالذين يستخدمون  للتالميذ بني إجناز تعلم املفردات

فرق إجناز تعلم املفردات، أى إجناز تعلم أسلوبني. بناء على الذين اليستخدمون و 
الذين  منأسلويب بطاقة الصورة واحلركة أعلى الذين يستخدمون  للتالميذاملفردات 

أسلوبني, لذا خيلص الباحث أن توجد فعالية يف استخدام أسلويب اليستخدمون 
  .إجناز تعلم املفرداتبطاقة الصورة واحلركة على 

حبث علمى حتت املوضوع "تطبيق الكلمات املتقاطعة واثارها يف رغبة التالميذ يف  .3
ى اعداد: رمحة النظرية تعّلم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية فوروارجا" عل

من التالميذ يف  ة واحلبرغب ان قلة), شرحت الباحثة هذا البحث 3105383(
الوسائل  تعلم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية فوروارجا ألن ال جيدون

املناسبة. والكلمات املتقاطعة احدى الوسائل املناسبة لريغب التالميذ يف تعلم 
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لنتيجة أن استخدام الكلمات املتقاطعة له اثار اجيايب يف رغبة اللغة العربية. و ا
  التالميذ يف تعّلم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية فوروارجا.

 استخدام اسرتاتيجية "لغز, اردات الباحثة ان جترب السابقة بحوثتلك الب
ه السابقة خمتلفة بالبحث العلمي الذي كتب بحوثتلك الو . الكلمات املتقاطعة"

الباحثة ملعرفة تأثري لبحث العلمي الذي كتبته فهي كون االباحثة، أما الفرق بينهما 
لتالميذ الصف  على استيعاب املفردات الكلمات املتقاطعة" استخدام اسرتاتيجية "لغز

  نج.يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فراكان تيماجنو  السابع

  
على  الكلمات المتقاطعة" "لغزاستخدام ب المفردات تعليم تأثير استراتيجية  .ب 

 استيعاب المفردات

 مفهوم تعليم المفردات   .1

  استيعاب املفردات تعريف  )أ 

ف اي استوعب, بزيادة ثالثة حرو  –اوعب  – استيعاب من كلمة وعب
القوم جالء: مل اخذه أمجع, تقول اوعب القوم: خرجوا كلهم اىل الغزو. واوعب 

يبق ببالدهم منهم احد, واوعب فالن يف ماله: ذهب يف إنفاقه كل مذهب, 
واستيعاب  12.واوعب الشئ: استأصله, واوعب الشئ يف الشئ: ادخله فيه كله

 full)فهم ,(study)تعلم  ), (capacityسعة هلا معىن كثرية, منها :

comprehension, grasp).
13

إلجنيليزية يقابلة باسيطرة او د هنا فاملرا 
(commond is ability to do or use something)  القدرة على فعل الشيئ

 14او استخدامه.
                                                

12
 1086ص.  ),1973مصر: دار املعارف: ( 2ج.  ,المعجم الوسطواخرون,  انيس ابراهيم 

 1081), ص. 1980, (بريوت, مكتبة لبنان: انكليزي -عربي معجم اللغة العربية المعاصرةفري,  ھ��� 13

14 Sally wehmeir, Oxford Advanced leaner’s dictionary Current English, (Oxford: Oxford 

University, 2001), p. 240  
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اليت  اللغة عناصر أو عوامل إحدى هي املفردات أن أفندى فؤاد أمحد قال
ها يستعمل أن يستطيع لكي األجنبية اللغة تعلم يف التالميذ عليه يقدروا أن يُلزم

  15لالتصال.

Vocabulary is the words of a language.16 

املفردات هي عناصر اللغة و  ).اللغة يف الكلمات جمموع هي املفردة(
. 17تعلمها مطلب اساسى من مطالب تعلم اللغة و شرط من شروط إجابتها

  :  تلى كما هي رومانيعسيه اندانج قالت كما املفردات تعريف  أما

  مجع الكلمات الىت كانت ىف اللغة  -
 كثري الكلمات عند املتكّلم أو الكاتب  -

 الكلمات يستخدم ىف جمال العلم  -

  18ترتيب الكلمات ىف املعجم البسيطة واملنظمة. -

 مفردات أنّ  واألدب اللغة ىف العربية املصطلحات معجم كتاب ىف وقيل
 ومن 19.املتخصصني من معينة فيئة أو معني مؤّلف يستعملها الىت اللغة

 من تتكون اليت الكلمة او اللفظ هي املفردات ان الباحثة تلخص, السابقة
  .اللغة عناصر من عنصر هي, املعىن على تدل و فأكثر حرفني

حروفها فحسب,  نطق القضية يف تعليم املفردات ان يتعلم الطالب تليس
أو فهم معناها مستقلة فقط, أو معرفة طريقة االشتقاق منها, أو جمرد وصفها يف 
تركيب لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب 

                                                
15 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran, Hlm 96 

16 David Yerkes, Webster’s unabridged dictionary of the English language, (United 

States of Amerika, dilithium Press: 1898), p. 1598 

 194، ص. تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدي أمحد طعيمة،  17

18
 Endang Rumaningsih, Cermat dan Terampil Berbahasa Indonesia (Semarang: RaSAIL 

Media Group, 2012) Cet. 1 hlm. 8-9 

) 1983 لبنان مكتبة: بريوت( واألدب اللغة فى العربية المصطلحات معجم. املهندس وكامل وهبه جمدى 18 

 377. ص
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قادرا على هذا كله باإلضافة اىل شيء آخر ال يقل عن هذا كله أمهية, أال وهو 
  20املناسبة يف املكان املناسب.قدرته على ان يستخدم الكلمة 

على ان  القدرة هي املفرادت استيعاب ان الباحثة تلخص, التعريفات ومن
يف تعليم املفردات ان و , يف املكان املناسب الكلمة املناسبةاملفردات او يستخدم 

وفهم معناها مستقلة, ومعرفة طريقة االشتقاق حروفها,  نطق يتعلم الطالب
يف تعليم  إن معيار الكفاءةف ,يف تركيب لغوي صحيحجمرد وصفها منها, و 

    .قادرا على هذا كلهاملفردات هو ان يكون الطالب 

  اهلامة يف تعليم املفردات االمور  )ب 

وقبل تعليم املفردات ينبغي للمدرس ان يهتم مبا يتعلق بتعليمها, وهي  
  كمايلى:

األخرى  اللغةتعليم املفردات ليس قائما بنفسه ولكن يرتبط بتعليم عناصر  .1
 نشاء, واحملادثة)(املطالعه, اإلستماع, اإل

قد تكون املفردة هلا معىن اكثر من واحدة, و ينبغي للمدرس ان حيدد  .2
 معناها مناسبة بالسياق

قد تكون املفردة معرفة يف املعىن ولكن ليست مناسبة بالسياق, اذن يشرح  .3
 حقيقى وإضاىف املدرس املعىن مناسب بالسياق الن املفردة هلا معنتني

 .تعليم املفردات بطريقة الرتمجة .4
من ناحية سهلة نطق املفردة وصعبته لإلندونيسني, املفردات العربية هلا  .5

 ثالثة مراحل, وهي:
املفردات السهولة يف النطق لوجود املساوة يف املفردات اإلندونيسية,   .أ 

 مثل: علماء, كتاب, كرسي, رمحة
ال توجد املساوة يف املفردات  املفردات ليست صعوبة يف النطق لكن  .ب 

 اإلندونيسية, مثل: مدينة, سوق, ذهب

                                                
  194، ص. تعليم العربية لغير الناطقين بها طعيمة،  أمحدرشدي  20
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املفردات الصعوبة يف اشتقاقها ونطقها, مثل: استبق, استوىل,   .ج 
 21تدهور.

 
  توجيهات عامة يف تدريس املفردات   )ج 

فيمايلى جمموعة من التوجيهات العامة الىت قد تسهم يف تدريس املفردات يف 
  للناطقني بلغات اخرىبرامج تعليم العربية 

 عدد املفردات اليت تعلمها  .أ 
تكون األراء املختلفة عن عدد املفردات اليت تعلمها املدرس إىل التالميذ يف 

 750برامج اللغة العربية لغري الناطقني ا، منها: رأي األول أن عددها بني 
 1500ملرحلة املتقدمة و  1500إىل  1000ملرحلة االبتدائية و 1000إىل 

ملرحلة االبتدائية  2500إىل  2000ىل ملرحلة العايل. ورأي االخر أن عددها إ
. بشرط 22بشرط أم يتعلمون تركيب الكلمات والنشاطون استخدام القاموس

أن يتعلموا مهارتني أساسيني: أوالمها تركيب الكلمات، وثانيهما كيفية 
 استخدام القاموس

 
 حفظ لو ببساطة ثانية العربية تعلم ميكن انه البعض يتصور: مفردات قوائم  .ب 

جمموعة من املفردات العربية شائعة االستخدام, عالية  تضم قائمة الطالب
 23التكرار, مرتمجة للغام األوىل او اىل لغة وسيطة يعرفوا.

 اساليب توضيح املعىن  .ج 
  هناك عدة اساليب نذكرها بالرتتيب الذي نقرتح ورودها فيه:

                                                
21 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran,  Hlm 98 

22 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan,Metode, Strategi, Materi 

dan Media, ( Malang: UIN- Malang Press, 2008), Cet I, hlm. 62. 

 197 ، ص.تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدي أمحد طعيمة،  23
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الكلمة من اشياء (النماذج), كأن نعرض قلما او كتابا إبراز ما تدل عليه  .1
 عندما ترد كلمة قلم او كتاب

),كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد dramatizationمتثيل معين ( .2
 مجلة

),كأن يلعب املعلم دور مريض حيس بأمل يف role playingلعب الدور ( .3
 بطنه ويفحصه طبيب

ر هلم كلمة (بارد) يف مقابلة ),كأن يذكantonymsذكر املضادات ( .4
 (ساخن) إن كان هلم سابق عهد ا

),كأن يذكر هلم كلمة (السيف) لتوضيح معين  synonymsذكر املرتادفات ( .5
 كلمة (صمصام) إن كان هلم سابق عهد بكلمة سيف

), وذلك بذكر كلمة الىت تثريها يف الذهن associationتداعي املعاين ( .6
 الكلمة اجلديدة

 ) ومشتقااrootكلمة (ذكر أصل ال .7

 شرح معىن الكلمة العربية وذلك بشرح املقصود من الكلمة .8

تعدد القراءة, يف حالة ورود كلمة حديدة يف نص يقرؤه الطالب ميكن  .9
تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف احدهم 

 معناها

 البحث يف القاموس .10



12 
 

), وهذا اخر اسلوب intermediate languageالرتمجة اىل لغة وسيطة ( .11
ميكن ان يلجأ اليه املعلم لتوضيح معىن الكلمة وعلى املعلم اال يتعجل يف 

  24هذا األمر

ص الباحثة ان اساليب يف تعليم املفردات متنوعة, ومن السابقات, تلخ
اما اساليب لغوية هي كمايلى: ذكر املضادات,  منها اساليب لغوية وغري لغوية.

ذكر املرتادفات, الرتمجة اىل لغة وسيطة, تداعي املعاين, ذكر أصل الكلمة 
اما اساليب اساليب غري و ومشتقاا, شرح معىن الكلمة العربية, تعدد القراءة. 

  لغوية فهي كمايلى: النماذج, متثيل معين, لعب الدور, البحث يف القاموس.

 اختيار املفردات اساس  )د 

وجب على معلم يف تعليم املفردات ان يعد املفردات بسديد. وأما اساس 
  25اختيار املفردات يف برنامج لتعليم العربية للناطقني بلغة اخرى, فيمايلي: 

): تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها, frequencyالتواتر ( )1
قوائم املفردات الىت أجرت مادامت متفقة معها يف املعىن. وتستشار فيها 

مثل املفردات من  حصرا للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.
 املدرسة (فصل, قلم, مدرس), او العائلة (ام, اب, اخ, اخت) وغريها.

):تفضل الكلمة اليت تستخدم يف اكثر من بلد rangeالتوزع أو املدى ( )2
اخد املدرس املفردات اليت . لذا عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد

 تلقي ا معظم البالد العربية على استخدامها.
):تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها availabilityاملتاحية ( )3

واملثال منها املفردات عما يتعلق يف الرتبية, "الطريقة" حقيقة  حني يطلب.
 )methodالتعليم () ولكن يف الرتبية مبعىن كيفية streetمبعىن شارع (

                                                
 199-196, ص.يم العربية لغير الناطقين بهاتعلرشدي أمحد طعيمة،  24

25
 195، ص. العربية لغير الناطقين بها  تعليمرشدي أمحد طعيمة،  
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):تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد الكلمة familiarityاأللفة ( )4
مثل "مشس" مألوف من "ذكاء" مع اما يف  املهجورة نادرة االستخدام.

 نفس املعىن.
):تفضل الكلمة اليت تعطي عدة جماالت يف وقت coverageالشمول ( )5

مثل "بيت" امشل من  حمدودة. واحد على تلك اليت ال ختدم إال جماالت
"منزيل" الن "بيت" مستخدم يف بيتنا, بيت اهللا, بيت اإلبرة, بيت 

 العنكبوت, وال يف مفردة "منزيل".
األمهية: تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك  )6

 الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها قليال.
مثل خيتار املدرس "هاتف"  ريها.العروبية: تفضل الكلمة العربية على غ )7

 على " التلفون" يف شرح وسيلة االتصال, واحلاسوب على الكمبوتري. 
  

 الكلمات المتقاطعة" "لغزاستخدام ب التعليم استراتيجية .2

 مفهوم إسرتاتيجية التعليم  . أ
   التعليم إسرتاتيجيةتعريف  )1

 يف تعليم هناك إصطالحات اليت مشاا يف معىن وهي املدخل، طريقة
  التعليم، إسرتاتيجية التعليم.

املدخل يعىن رأينا العام يف التعليم وهو مجع الغرض أو رأي عن حقيقة   )أ 
  26اللغة وتعليمها

 طريقة التعليم  )ب 
 السمان علي حممد وقال 27الطريقة هي السري واملذهب يف الشئ.

 من اهلدف ا ليحقق املعلم يرمسها اليت اخلطة هي الرتبية يف الطريقة

                                                
26Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm.7 

 ،)1987, املشرق دار:لبنان-بريوت, (والعشرون الثامنة الطبعة ،واألعالم اللغة في المنجد ،لوف مأ لويس 27

 .465.ص
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 28.املتعلم جانب ومن جانبه من جهد وبأقل وقت أقصر يف العملية
 لتحقيق املستخدمة املنهج هي الطريقة أن أومجارة البحر سيف وعند

 ملةالشا اخلطة هي التعليم طريقةوختلص الباحثة ان  29.مقررا اهلدف
  .اللغة تعليم من املطلوبة األهداف لتحقيق املدرس، ا يستعني الىت

 إسرتاتيجية التعليم  )ج 
 the art of generalيعين  "strategia" اليونانيةاإلسرتتيجية من لغة 
30ومن اللغة اإلجنيليزيّة

” strategy”. اإلسرتتيجية بصفة املفامهى عن
 جية هييتاتنفيذ تعليم ولتطبيقها حتتاج اىل طريقة التعليم, ولذلك اإلسرت 

“a plan of operation achieving something” , وهي إحدى
  31التعليم وجب املعلم والتالميذ لينالوالتعليم الرائع والكافئ.النشاط 

األنشطة اخلاصة اليت تستعمل يف  هي اسرتاتيجية وتلخص الباحثة ان
  يف دراسة لغات أجنبية مبا فيها اللغة العربية. ةاملهم ةحالالفصل و 

  , وهي:32واما اسرتاتيجية تعليم اللغة تنقسم اىل ثالثة اقسام
املعرفية املاورائية هي اسرتاتيجية تشتمل على خطط االسرتاتيجيات   )أ (

 التعليم, وعملية الفكرة, ومراقبة نتيجة التعليم, والتقومي
االسرتاتيجيات املعرفية هي اسرتاتيجية تتعلق بلوازم التعليم   )ب (

 وتشتمل على التنفيذ املباشر لتعلم املواد
تفاعل االسرتاتيجيات االجتماعية الوجدنية هي تتعلق باألنشطة ال  )ج (

 االجتماعية
  

                                                
 .89 )، ص1983، املعارف، (القاهرة: دار التوجيه في تدريس اللغة العربية، السمانحممد علي 28

29 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar-Mengajar, (Jakarta: P.T. 

Rineka Cipta, 2002), hlm. 53. 

30 Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm  

24  
31Wina Senjaya. Strategi Pembelajaran, hlm.12 

32 Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm  28 
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  انواع االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية )2

يستطيع املدرس ان يستخدم االسرتاتيجية يف تعليم االستماع و كالم 
أما اإلسرتاتيجيات الىت تستخدم يف عملية التعليم  وقراءة وكتابة ومفردات.

  33فهي:
اسرتاتيجيات يف تعليم االستماع فهي استماع املعلومات او األخرب   )أ 

(mendengarkan informasi atau berita)استماع األغاىن , 
(mendengarkan lagu) استماع املشكالت,(mendengarkan 

permasalahan) 

, تعرب (bermain peran)اسرتاتيجيات يف تعليم الكالم فهي, متثلية  )ب 
 bermain), يلعب دور املدرس(mengungkapkan gambar)مصور

peran sebagai guru) 

 membaca)اسرتاتيجيات يف تعليم القراءة فهي, قراءة موجهة  )ج 

dengan menggunakan penuntun)قراءة جهرية ,(membaca 

nyaring)ترتيب النص ,(mengurutkan teks bacaan) 

 mengugkapkan) اسرتاتيجيات يف تعليم الكتابة فهي, تعرب الصور  )د 

gambar)كتابة املعلومات,(menulis informasi) مفاهيم ,
  (merangkum isi teks)رئيسية

اسرتاتيجيات يف تعليم املفردات فهي, لغز الكلمات املتقاطعة   )ه 
)TTS) الكلمات املسلسلة ,(kata berantai تعبري الكلمات ,(

), الكلمات الغربة menyebutkan kata yang sejenisالفبعية (
 )mengeluarkan kata yang tidak sejenisرج (خت

 

                                                
33 Radliyah Zaenudin, Metodologi dan Strategi, hal. 90-95  



16 
 

 الكلمات املتقاطعة مفهوم لغز  . ب
 الكلمات املتقاطعة تعريف لغز )1

هي لعبة فكرية، ذهنية، تتكون من عدة  الكلمات املتقاطعة لغز
سوداء وبيضاء على شكل جدول حيوي أعمدة وصفوف من  مربعات

وقال االستاذ امحد عابد واخرون يف املعجم العريب  34.املربعات الفارغة
تعتمد على مجع  لعبة ذهنيةاالساسي للناطقني بالعربية ومتعلميها هي 

فهي  لغز الكلمات املتقاطعةباد اواملر  35احلروف لتكوين الكلمات.
اليت كانت باستخدام كتابة اإلجابة على  احدى من إسرتاتيجيات

يف  الرأسيةكانت أم   األفقيةاحلروف اليت تشكل كلمة من األسئلة 
  . الفارغ اتاملربع

  الكلمات املتقاطعة نشأة اسرتاتيجية لغز )2

تعترب "لغز الكلمات املتقاطعة" مصدر متعة لكثري من الكبار 
ابواب ثابتة هلا, والصغار ولذلك عملت اجلرائد واالت على ختصيص 

و"لغز الكلمات املتقاطعة تصمم اساسا للمتحدثني األصليني ويعمل 
مصممو الكلمات املتقاطعة جريا وراء اإلثارة والصعوبة يف البحث عن 

  36الكلمات النادرة يف اللغة.
 صحيفة نيويورك ورلدللكلمات املتقاطعة يف  لغز وظهرت أول لعبة

، 1913عام  ديسمرب 21وذلك يف  )New York World( األمريكية
، ومنها انتقلت إىل الواليات املتحدةوأصبحت من األلعاب الرائعة يف 

                                                
34  http://www.wikipedia.org/wiki/ ت ا�����ط����� Di akses 23 Juni 2012 ا�

, السعودية العربية مملكة, (ومتعلميها بالعربية للناطقين االساسي العربي المعجم, واخرون عابد امحد االستاذ 35

 1052. ص), ذت, والعلوم والثقافة للرتبية العربية املناظمة

، ( اململكة العربية السعودية : البصرية في تعليم اللغة المعيناتصين و عمر الصديق عبد اهللا،  إمساعيلحممد 36

  137عمادة شؤون املكتبات، بدون التاريخ)، ص
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اللغات، وكان أول من أدخلها إىل الصحافة بقية دول العامل، ومبختلف 
  . )Arthur Wayne(آرثر وينهو 

البيضاء،  املربعاتالكلمات املتقاطعة هو ملء  لغز اهلدف من لعبة
ت، عن طريق حل القرائن اليت تؤدي إىل وتشكيل الكلمات أو العبارا

إجابات. واملربعات السوداء تستخدم لفصل الكلمات أو العبارات. 
ويوضع لكل صف أو عمود رقم، مث يكتب أمام الرقم ما يشابه الكلمة 

أنواًعا من هذه اللعبة؛  االتاملطلوب كتابتها يف املربعات، وحتوي 
معينة  جملةالكلمات املتقاطعة" يف  "لغز فمنها سهل وآخر صعب، و

، والبلدتتبع أسلوب خيتلف عن األخرى، تبًعا ألسلوب اللغة املستعملة 
  37بوضع هذه اللعبة لتسلية القراء. والصحف االت وتقوم

املدرسة املتواسطة لتالميذ  الكلمات املتقاطعة" "لغزامثلة بسيطة 
  حتت املوضوع "مدرسيت"

  القراءة
هذه مدرسيت. املدرسة كبرية. واملدرسة مجيلة. هذه بوابة, البوابة مفتوحة. 
وهذا بواب, امسه حممود, هذا البّواب نشيط. انظر, هذا فصل دراسي, 

الفصل مفتوح, هو واسع ومجيل. هذه حجرة, احلجرة منظمة, هي معمل 
  38اللغات.
    1          

2    3          
              

4              
              

 
  

                                                
37  http://www.wikipedia.org/wiki/ ت ا�����ط����� Di Akses 23 Juni 2012 ا�
38 D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Semarang: PT. 

Karya Toha Putra, 2009), hlm. 31 
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 )menurunالرأسي (      ) mendatarاالفقي (
  . (ضد) صغري1         . من حممود؟ 3
 "laboratoriumاللغة العربية من ". sekolah   ”2. اللغة العربية من "4
  
  "املتقاطعة"لغز الكلمات  التعليم خطوات استخدام اسرتاتيجية )3

او اجلريدة,  االت" املستخدمة مأخوذ من املتقاطعة"لغز الكلمات 
العربية. اللغة ليست مناسبة مبادة  منهوهذه طريقة العمالية. بل كثري املواد 

"  املتقاطعة ولذلك, علينا ان نركب بنفسنا. خطوات تركيب "لغز الكلمات
  :39كمايلى

 اوال, جنعل الصندوقات )1(

 منالء يف كل الصندوق باحلروف )2(

 مث نطعى الرقم يف اول الكلمة )3(

 افقية ورأسية نركب األسئلة )4(

 وبعد, نسرت الصندوق الفارغ بلون اسواد )5(

 نسخ احلروف من الصندوق اال االرقام )6(

 إكثارها مناسبا باحلاجة. )7(

" يف املتقاطعةاستخدام اسرتاتيجية "لغز الكلمات  اجراءاتاما 
  الفصل كمايلى:

"لغز جعل التالميذ الفرقة, وحيصل كل الفرقة األسئلة بشكل  )1(
  "املتقاطعةالكلمات 

 بني املعلم النظام اللعبة )2(

                                                
39 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: PT.Intan Pariwara,1988), hlm 72 
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 الفرقة تلك األسئلة بتعاون مع فرقته يف وقت املعنيجييب  )3(

"لغز الكلمات بعد انتهاء وقت, يقراء كل الفرقة احلاصل (اجوبة  )4(
 )"املتقاطعة

 الفائز هو الفرقة ايب بالصحيح وبوقت ملّخص )5(

 ال تنسى, يعّد املدرس األجوبة الصحيحة ويرّتب الوقت )6(

 40يستطيع ان تقوم بشكل فردي )7(

 الكلمات املتقاطعة" سرتاتيجية "لغزالايستطيع املدرس ان يستخدم 
  ميذ املدرسة اإلبتدائية او املتواسطة او الثانوية باملواد املناسبة.لتال

  
الكلمات المتقاطعة" على استيعاب  "لغزاستخدام ب التعليم تأثير استراتيجية .3

 المفردات اللغة العربية 

األنشطة اخلاصة اليت  هي اسرتاتيجيةان  من التعريفات السابقة تلخص الباحثة
التعليم,  إسرتاتيجياتالكلمات املتقاطعة" احدى من  "لغزتستعمل يف الفصل. و

احدى من إسرتاتيجيات اليت كانت باستخدام كتابة اإلجابة على احلروف اليت  فهي
وهي احدي الفارغ.  اتيف املربع الرأسيةكانت أم   األفقيةتشكل كلمة من األسئلة 

  .عيوب مزايا ووهلا  من اللعبة اللغوية.
  الكلمات املتقاطعة" فهي كمايلى: "لغز اسرتاتيجية مزايا من اما

 اليت تستطيع ان تستخدم يف عملية التعلم, رتاتيجيةهي اس اللغوية اللعبة  )أ 
األنشطة التالميذ يف هذه اللعبة ليست فقط النشاط البدىن ولكن ايضا و 

 النشاط العقلي.  

                                                
40 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta, DIVA Press: 2011), hal. 216 
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لرتقية محاسة التعلم  الكلمات املتقاطعة" "لغزتستخدم اللعبة اللغوية   )ب 
 للتالميذ الذين يشعورون بامللل

  41التعّلم باللعبة اللغوية اكثر سرورة  )ج 

 الكلمات املتقاطعة" رحيصة وسهولة "لغزاللغوية  اللعبة  )د 

 ) للتالميذ ألن التالميذ قد تعلم من قبلreinforcementيعطى التعزيز (  )ه 

كتابة اإلجابة على احلروف اليت  اللغوية سهولة هي لعب هذه اللعبة طرق  )و 
 42الفارغ اتيف املربع الرأسيةكانت أم   األفقيةتشكل كلمة من األسئلة 

  الكلمات املتقاطعة" فهي كمايلى:  "لغز اسرتاتيجيةواما من عيوب 
  اليت تؤذي فصل االخرى. تصنع الضوضاء، األلعاب  )أ 

 ليس كل املواد لإلتصال بوسيلة اللعب  )ب 

اللغوية اليستطيع ان يكون القياس, ان الفائز امهار من الفائز يف اللعبة   )ج 
 التالميذ االخرى

 43اللعبة اللغوية كنشاط مللء الوقت الفارغ فقط  )د 

 .ل الكلمات القصريةيتشكل  )ه 

الكلمات املتقاطعة" املرتابطة, يتطلب الكثري من  لتشكيل اإلجابة من "لغز  )و 
 44املعرفة املفردات.  

                                                
41 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, hlm 64 

42 Istifaiyah, efektifitas Strategi Teka Teki Silang Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dalam digilib.sunan-ampel.ac.id/files/.../jiptiain--

istifaiyah-8721-5-babii.pdf,  diakses 30 September 2012 

43 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, hlm 64 

44 Istifaiyah, efektifitas Strategi Teka Teki Silang Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
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 اسرتاتيجية "لغز استخدامومن شرح السابقة تستطيع الباحثة ان تعرف بأن 
الكلمات  اسرتاتيجية "لغز ألن, الكلمات املتقاطعة" يؤثر على استيعاب املفردات

تكون و  ,يساعد التالميذ يف استيعاب املفردات من املادة اليت قد تعّلمها املتقاطعة"
 والكسل, ولكن نال التالميذ بامللل التالميذ اليشعرو اكثر جاذبية يف عملية التعلم, 

السرتاتيجية لتالميذ اويستطيع املدرس ان يستخدم هذه  .تسلية وفرحا ومعلومة
  املدرسة اإلبتدائية او املتواسطة او الثانوية باملواد املناسبة.

  
 فرضية البحث   .ج 

 النظرية, واطار ضعيف أو نقصان معنامها tesa و hipo يوناىن لغة من فرضية
الفرضية هي األجوبة  45.صدقها ىف إختبارها إىل وحتتاج الضعيفة النظرية اطار واصطالحا

 46بصفة اللحظة على مشكلة البحث حىت تَثِبت وقررت مبرور اموعات البيانات.
الكلمات املتقاطعة" يؤثر على  والفرضية اليت قدمتها الباحثة هي استخدام اسرتاتيجية "لغز

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فركان  لتالميذ الصف السابع املفرداتاستيعاب 
  تيماجنونج.

 

                                                
45 Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi 

UGM, 1984), Cet. VII, hlm. 257. 

46 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010), Hlm. 110. 


