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 الباب األول
 مقدمة

 البحث خلفية .أ 
 التواصل يف ،خاصة طلبةلل جًدا مهًما دورًا العربية اللغة عمل،ت التعليم عامل يف
 مع .اإلسالمية التعاليم لفهم التدريس لغة ىي العربية اللغة .العربية اللغة ابستخدام

 مصادرىا من وعميق صحيح بشكل اإلسالم تعاليم فهم ديكن ، العربية اللغة
 مثل العربية ابللغة الداعم واألدب ، النبوية واألحاديث القرآن وىي ، الرئيسية
 من طلبةال يتمكن ، العربية اللغة إتقان خالل من .والشريعة التفسَت أحاديث
 التعليم رلال يف فيدت .وكتابة حتدثًا ، العامل يف شخص أي مع العربية ابللغة التواصل

 .ذلك إىل وما والتجاري والثقايف االجتماعي
 سواء ، العربية اللغة جتاه طلبةال لدى اإلجيابية ادلواقف العربية ادلواد تنمي

 اآلخرين كالم فهم على القدرة ىي االستيعاب على القدرة .منتجة أو متفوقة كانت
 للتواصل كوسيلة اللغة استخدام على القدرة ىي اإلنتاجية القدرة .القراءة وفهم
 ادلهارات تسمى اللغة تدريس عامل يف اللغة استخدام على القدرةا.1وكتابًيا شفهًيا
 2.ةوالكتاب ، والقراءة ، والكالم ، االستماع :وىي ، أربع ادلهارات وىذه .اللغوية

 للقيام الثقافة من عالية درجة إلنتاج البشر هبا يقوم عملية ىو التعليم
 ابألمر ليس ابلتعليم االلتحاق فإن ، ذلك ومع .اجملتمع يف والتزامات بواجبات
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 الدراسة ،احلقيقة يف .ومواجهتها حلها جيب اليت ادلشاكل من العديد وىناك السهل
 .اليومية احلياة منط تنفيذ يف اإلنسان حاجة ىي

ااالتعليم  احتياجات أحد ىو التعليم ألن .اإلنسان حياة يف جدا مهمأمر
 حىت وادلهارات وادلواقف ادلعرفة اكتساب للبشر ديكن التعليم مع ألنو ، اإلنسان
 .ىذا مثل متزايد بشكل حديث عصر يف ادلنافسة من يتمكنوا

 تتضمن تعلم عملية ىناك ألن ، البسيط ابألمر ليس ادلدارس يف التعليم
 ادلعلومات ينقل ال ادلعلم ألن معقد شيء أيًضا التعلم وعملية ، ادلعلم مع طلبةال

 سلتلفة إجراءات ليأخذوىا طلبةال إشراك أيًضا ادلعلم على يلزم بل ، فحسب وادلعرفة
 .جيًدا ادلوضوع طلبةال يفهم حىت أيًضا وشلارسة

 ىي القراءة مهارات ألن طلبةال ديتلكها اليت القراءة مهارات ىي وااحدىا
 ادلعلومات فهم من يتمكنوا حىت الحًقا استخدامها سيتم واليت طلبةال حيتاجها مهارة

 مع تواصل كوسيلة ادلستخدمة اللغة ىي القراءة مهارات .قراءهتا يتم اليت ادلختلفة
 االجتماعي التكيف على أيًضا تؤثر اللغوية ادلهارات تنمية فإن لذا ، البشر

 3.لألطفال ةوالشخصي
 الكلمات واستخدام فهم على القدرة أو إتقان نشاط ىو ادلفردات إتقان

 زاد كلما ألنو ضروريًا أمًرا ادلفردات إتقان يعد .وادلكتوبة ادلنطوقة ، اللغة يف ادلوجودة
 ، وتلقيها ادلعلومات نقل األسهل من كان ، الشخص ديتلكها اليت ادلفردات عدد
 .الفرد لذكاء كمقياس ادلفردات استخدام ديكن حىت

 كوسيلة اللغة وظيفة وخاصة ، مهًما دورًا اللغة تلعب ، ىذا العودلة عصر يف
 لغة ىي العربية اللغة .إتقاهنا جدا ادلهم من ، دولية كلغة اليوم العربية اللغة .للتواصل
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 .للمسلمُت ابلنسبة وخاصة ، احلياة مناحي مجيع يف واسع نطاق على تستخدم
 وقت أقرب يف العربية اللغة تعلم تنفيذ جيب ، ادلسلمُت بُت العربية اللغة ألمهية إدراًكا
 اللغة تعلم يف الفردية الكفاءة لزيدة زلاولة وىو الدينية ادلدارس / ادلدارس يف شلكن
 .العربية

 ادلدرسة خريج يتمتع أال جيب ، األخرى الدول تواجهها اليت ابدلنافسة وإلزاًما
 بينها ومن ، اللغوية ابلكفاءة أيًضا يتمتع أن جيب بل ، فحسب اإلنتاجية ابلكفاءة

 وحفظ مكتوبة بتمارين القيام على طلبةال تدريب من تعلم يؤدي .العربية اللغة
 دروس ىناك تكون عندما خيشون اطلبة ىناك إن بل ، العربية القواعد أو الكلمات

 ألنو كسواًلا البعض ويصبح ، ذلك يستطيعون ال أهنم يشعرون ألهنم العربية اللغة يف
 .التعلم يف نشاطًا أقل تصبح طلبةال لذلك ، فقط والًتمجة القراءة منهم يُطلب

 اللغة لتعلم إسًتاتيجية لديك يكون أن الضروري من ، ىذا على للحصول
 ىذه وإحدى ، العربية اللغة تعلم يف شطُتان يكونوا أن على طلبةال تشجع العربية

 مناقشتها سيتم اليت العربية التعليمية الوسائل .العربية اللغة تعليم وسائل ىي الوسائل
 الوسائل ىذه مع ادلتوقع من واليت ، متقاطعة ألغاز شكل على وسائل لعبة ىي ىنا
 ، اخلوف يثقلهم أن دون اىتماما أكثر طلبةال سيكون العربية اللغة تعلم يف

 .ادلفردات إتقان على وخاصة العربية اللغة تعلم يف نشاطا أكثر ويصبحون
 التحديد اإلجرائي .ب 

  الفعالية تعريف .1
"اافعال"ااكلمةامنامشتقافعالية.ا4فعالاكليمةامناادلنوراقاموسايفاالفعالية

احتملااليتا،االعقباواأتثَتاىيافعالية"اانفوذاواأتثَتامبعٌتافعالية.ااادلؤثرامبعٌت
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ااادلنفعةاحصل ا" ايفانتيجةاكانتاإذاايعٍتاالبحثاىذاايفاابلفعاليةاوادلراد"
امصدراىيا.الفعالية5الضابطةااجملموعةايفانتيجةامناأعلىاالتجريبيةااجملموعة
 6أتثَتاوقوةا،انشاط:اافعالامناصناعي

 متقاطعة كلمات .2
 الفراغات ملء ىي اللعبة طريقة فيها تكون لعبة ىي ادلتقاطعة الكلمات

 ذلك جانب إىل .دلرجعاب مناسبة كلمة لتكوين أبحرف مربع شكل على الفارغة
 تذكر يف مفيًدا كونو جانب إىل شلتًعا، أمرًا ادلتقاطعة الكلمات ملء يعد ،

 فنرىامن .مرحية بطريقة العامة للمعرفة أيًضا مفيد ولكنو ، الشائعة ادلفردات
 واالختالف التشابو أوجو على لتقدميوا ادلسًتخية ادلتقاطعة الكلمات خصائص

 الفصل دلمارسة طالب كأداة استخدامها جًدا ادلناسب من ، ادلفردات يف
 األسئلة من الشكل يف فقط رتيبة تكون ال واليت ادلعلم قدمها اليت الدراسي
 7.القياسية

 ادلفردات إتقان .3
ا8.مفردات ىي ادلفردات فإن ، اإلندونيسي للقاموس وفًقا

االلغةاتعلمايفاخصوصاااللغةاتعلماأساساعلىاتنفيدااليتاالكلمةارلموعاىياادلفردات
اااللغةاادلهاراتاتعليمايفاشعبةاادلفرداتابدونااللغةاعناصرامناعناصراألنا،االعربية اىي.
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األنا،التفكَتاكوسيلةاآخراوقتايفاأهنااكمااادلعٌتامحلاأدواتاىياادلفرداتاإناالناقةاقال
ا9يريد.اماابكلماتاوفكرهاابلوايفاخطراماايعربامثايفكراأنايستطيعاادلتكلم

ايفااالتصالالعمليةامستخدمةاىيا،اغريبااشيئااليسااصطالحاالدينااادلفردات
اتعَتىااأناديكنناااليتاواألفكارااألغراضالتعبَتاىامادوراذلااوادلفردات.اادائماااليوميةانشاطاتنا

اvocabularyاوااإلندونيسيةااللغةايفاkosakataابـاوتسمى.ااادلفردةامنامجعاادلفرداتاكلمة.ا
اواألفكارا،ااألغراضالتعبَتامهمادوراذلااادلفردات.ااالكلماتارلمعةاوىيااإلصلليزيةااللغةايف
اأياىنااوادلفردات.اااللغةامفرداتارلموعةاىياادلفردات.اابعضاابعضناانعربىااأناديكنناااليت

 15."االعربيةااللغةامفردات
 يف ادلوجودة الكلمات واستخدام فهم على القدرة أو إتقان نشاط ىو ادلفردات إتقان

 ادلفردات عدد زاد كلما ألنو للغاية ضروريًا أمًرا ادلفردات إتقان يعد .وادلكتوبة ادلنطوقة ، اللغة
 استخدام ديكن حىت ، وتلقيها ادلعلومات نقل األسهل من كان ، الشخص ديتلكها اليت

 :Nurgiyantoro (1995 يف ذلاريس وفًقا ادلفردات إتقان أنواع .الفرد لذكاء كمقياس ادلفردات

 الفهم أن يعٍت شلا ، سليب إتقان أنو على تفسَته ديكن والذي ، تقبلي إتقان (أ) ىي( 209
 إىل يشار .والقراءة االستماع ىي ادلستقبلة اللغوية األنشطة .التفكَت عملية يف فقط موجود
 مهارات ذلك يف مبا ، ادلنتج إتقان (ب) .التشفَت فك عملية ابسم أيًضا التمكن ىذا

 . التشفَت ابسم أيًضا ادلعروف أو والكتابة التحدث
 املشاكل حتديد .ج 

 اليت ادلفردات وىي ، العربية اللغة تعلم أساسيات فهم من يتمكنوا مل الذين طلبةال .1
 .ادلعلم يقدمها
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 معلمهم يدرسها اليت العربية اللغة تعلم من ابدللل طلبةال يشعر .2
 الفصل يف ادلبتكرة واألساليب الوسائل تطبيق يف كافية بدرجة طًاينش ليس ادلعلم .3

 .السبورة وسائل ابستخدام فقط ادلواد توصيل يتم حيث ، الدراسي
 .األمثل ىو ليس ادلفردات إتقان .4

 أسئلة البحث .د 
 الفصلاطلبةًتقيةاتعلماالل تكونافعالةاادلتقاطعة الكلماتا وسائلااستخدام ىل .1

 ؟ادلفردات إتقانيفاحتسُتااكافواسااالثانويةااإلسالميةاديشالرا مدرسة يف السابع
 الفصلايفاحتسُتاإتقاناادلفرداتالطلبةاادلتقاطعة ماامدىافاعليةاالكلماتا .2

 س.كافواااالثانويةااإلسالميةدايشراال مدرسة يف السابع
 أهداف البحث .ه 

فعاليةاوسيلةاالكلماتاادلتقاطعةايفاإتقاناادلفرداتالطلبةاالفصلاالسابعادلعرفةا .1
 .يفامدرسةاالرشيداالثانويةااإلسالميةاكافواس

 الفصلايفاحتسُتاإتقاناادلفرداتالطلبةاادلتقاطعة ليةاالكلماتااعدلعرفةامدىاف .2
 س.كافواااالثانويةااإلسالميةدايشراالامدرسة يف السابع

 
 البحث أمهية .و 

 للمدارس .1
 العربية اللغة تعليم لوسائل االختيارات كأحد الدراسة ىذه نتائج استخدام ديكن
  .للمفردات إتقاهنم حتسُت من طلبةال يتمكن حىت ، ادلدارس يف

  ادلعلمُت ادلرشحُت طلبةوال للمعلمُت .2
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 أكثر ليكونوا احملتملُت وادلعلمُت للمعلمُت كمدخل البحث ىذا استخدام ديكن
  .ادلفردات إتقان كيفية طلبةال تعليم يف إبداًعا

 للباحثُت .3
  كوسيلة وأيًضا البحثية اخلربة الكتساب كوسيلة
 .البحث من دلزيد األولية األفكار

ا
 الدراسات السابقة .ز 

1. Dinul Afwah Agustiyani NIM 2601409023 2016. Jurusan Bahasa Dan 

Sastra Jawa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang بعنوان 
 إلضافة دلاكروميدي Flash على ادلبنية ادلتقاطعة الكلمات ألعاب وسائل تطوير"

  .سيمارانج مدينة يف االبتدائي السابع الفصل طلبةل جاوية مفردات
2. Rantika NIM 11270066 2015. Jurusan Bahasa Dan Sastra Jawa Fakultas 

Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang Jurusan Bahasa Dan Sastra 

Jawa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang بعنوان 
 التعلم يف طلبةلل التعلم نتائج حتسُت يف ادلتقاطعة النصية الوسائل استخدام"

  ."ابيل منطقة ، بنجابوان إديان نورول ابتدائية مدرسة يف العربية ابللغة
3.  Reza Fauziqurahman NIM 12203241030 2017. Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta ادلتقاطعة التقنيات استخدام فعالية" بعنوان 
 عشر احلادي الفصل من األدلان ادلفردات طلبة مشاركة تعلم يف اإلعالم وسائل

SMA NEGERI 1 PENGASIH KULON PROGO" ، اللغة تعليم قسم ، 
 .Yogyakarta جامعة

4. Lilis Sri Wahyuni, Sulfasyah. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 
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طريقةاالكلماتاادلتقاطعةاعلىانتائجاهتدفاىذهاالدراسةاإىلاحتديداأتثَتاتطبيقا
،امنطقةا SDN 151 Bunne التعلماإلتقانامفرداتاطلبةاالفصلاالثالثايف

  . Soppengماريوريواوا،ا

ا
 بينمااأركزاعلىاإتقاناادلفردات.ا،يركزاالبحثاأعالهاعلىاالنتيجةاالنهائيةا

 
 هيكل البحث .ح 

 فهم تقييم لتسهيل منهجي وصف ابستخدام البحث ىيكلامن ىذا كتابة إعداد مت
 :يلي كما ىي التقرير ىذا كتابة منهجية .القائمة ادلشكالت

 كلااادلش حتديد ، التحديدااإلجرائي ، خلفيةاالبحث على حتتوي مقدمة األول بابال
االبحث ، ا ، البحث أمهية ، البحث أىداف ، أسئلة ىيكلا ،الدراساتاالسابقة

 .البحث
 ، ادلتقاطعة كادلاتوال ، الفعالية معٌت على حيتوي الذي النظري طاراإل :الثاين لبابا

ا.ادلفردات وإتقان
 وتصميم ، نوعاوامدخلاالبحث على حيتوي الذي البحث يةمنهج :الثالث بابال

 واألساليب ،ومصادرىا البياانتا، وعينتواالبحث رلمتع ، موضوعاالبحث ، البحث
اأساليباحتليلاالبياانت.ا،تصميماالقياساتا،أساليبامجعاالبياانتا،واألدوات

االرابع: ااوحتليلهااالبياانتاتقدمي الباب اعلى احيتوي امدرسةااموجزةاحملةالذي عن
حتليلاالبياانتاواتفسَتىا،امناقشةانتائجاالرشيداالثانويةااإلسالمية،اتقدمياالبياانت،ا

ا.البحث
 البابااخلامس:ااخلامتةاالذياحيتوياعلىاخالصةاالبحثاوتوصياتاالبحث.


