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 األول الباب

 مقدمة

 للمشكلة التمهيد .أ

 خاصة اإلسالمية، املدارس بعض يف تدرس اليت املواضيع أحد من أجنبية لغة العربية اللغة

 درسها اليت لغة العربية اللغة. Boarding School التوحيد دار املهنية العالية املدرسة يف

 التوحيد دار املهنية العالية املدرسة تالميذ من كثريا أن فيه شك ال لكن و. مدرستهم يف التالميذ

Boarding School العربية اللغة فيها يتعلمون ال اليت الثانوية املدرسة من متخرجون هم. 

 يف ماهرا التلميذ يكون هو اللغة تعليم أهداف يف املبدأ أن( 88: 1992) تارجيان قال

 يف العناصر أهم من واحدة املفردات ألن املفردات، بتمكن تتعلق التكلم درةق. العربية اللغة

 مهارات) الكتابة وقدرة ،(التكلم مهارات) التكلم قدرة يف مؤثرة هي. العربية اللغة تعليم

 مطلوب ولذلك، (.ستماعاال مهارات) ماعستاال وقدرة ،(القراءة مهارات) القراءة ،وقدرة(الكتابة

 و. بسرعة قدرهتم تطوير التالميذ كنمي حىت العربية اللغة يف قدرهتم لرفع املفردات إتقان على

 .العربية اللغة تعليم يف بصعوبات يشعرونس  الميذالت املفردات، من كثري دون

( العاشر الصف) األوىل املرحلة ىف واملدرس التالميذ على املقابلة و  املالحظة بعد

 زيدة و إتقان يف صعبة ذالتالمي يشعر. فجوة وجدت التوحيد دار املهنية العالية املدرسة
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 هاراتم و التكلم، مهارات مثل ، اللغة مهارات تنمية يف عناصر من إحدى وهي املفردات،

 :بسبب املشكلة، هلذه بالنسبة. ستماعاال مهارات و القراءة، مهارات و الكتابة،

 .املفردات تعليم يف التالميذ اهتمام قلة. 1

 .اجلاذبية قلة تعليم يف املستخدمة الطريقة. 2

 .العربية اللغة حول معرفتهم وختتلف ،املدارس أصل خلفية. 3

 ألن بطبيعة، كتعليم العربية اللغة ليمتع يعمل ال( 7: 2011) ورمحاوايت جميب قاال

 السرور و بتكاراال خلق على الصعب ومن( املوجه ابالكت نص) فقط بالكتابة مربوط املدرس

 .العربية اللغة تعليم يف

 ريكث التالميذ العمل، قلة التعليم، وسيلة قلة هي التعليم يعوقون الذين األخرى العوامل

 يف تستفيد اليت العوامل من و  .العربية اللغة فيها يتعلمون ال اليت املدرسة من املتخرجني منهم

 هناك اآلن، حىت. العربية اللغة عبارة هي اإلندونيسية اللغة عبارة من كثريا أن العربية اللغة ليمتع

 اخلرب، مثل ، اإلندونيسية اللغة مفردات إىل تدخل العربية اللغة ومصطلح الكلمات من العديد

 .) 66-67 :2009 ,عزان) ذلك غري و قصيدة،براكة،

 أهيم شيي  من إحدى املفردات ألن. هبا يهتم أن علينا وجب املشاكل، هبذه يتعلق وفيما

 و العربييية، اللغيية تعلييم يف بالصييعوبة سيشييعرون الكثييرية املفييردات لييه لييي  ميين ألن. العربييية اللغيية يف
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 و. الكتابيية مهييارة و القييراءة مهييارة و الييتكلم، مهييارة كمثييل األخييرى هيياراتامل تطييوير يف الصييعوبة

 احلصييول التالميييذ جلميييع يسييتطيعوا حييىت السييرعة وجييه علييى املييذكورة املشيياكل حنييل أن علينييا الزم

 اسييييتماع يف خييييرباء يكونييييوا أن التالميييييذ كييييل علييييى وجييييب. العربييييية اللغيييية يف الكامليييية اخلييييربة علييييى

. تابيييةالك يف و العربيييية النصيييو  قيييراءة يف و العربيييية باللغييية اليييتكلم يف و العربيييية اللغييية يف العبيييارات

 .العربية اللغة مفردات إتقان لزيادة املتقاطعة الكلمات باستخدام سلوبال حبث الباحثة حاولت

 يوليا ألفتها الىت املتقاطعة، الكلمات طريقة تأثري هو البحث هبذا املتعلق السابق البحث

 الكلمات قةيبطر  املفردات إتقان حتسني بعنوان( 2013) صحيفة شكل يف مكتوبة إلفيزا،

 حتسني متكن الطريقة هذه أن. فادانج مليء هنر الثانوية املدرسة ألف السابع الصف يف  املتقاطعة

 .ومتاضدة مرادفة اإلندونيسيا اللغة املفردات هنا تفرداامل, املفردات تعليم

 املتقاطعة الكلمات على بناء التعليم يعين البحث هبذا املتعلق السابق الثاين البحث و

 سليمان غوديان اإلسالمية الثانوية املدرسة يف العربية اللغة تعليم يف التالميذ حتصيل لتحسني

 يف مساعدة الطريقة هذه باستخدام أي( ". 2010) احلسنة أخري ألفتها الذي, يوجياكارتا

 .عشر احلادي الصف يف العربية اللغة تعليم إجناز حتسني

 تعليم يف املتقاطعة الكلمات طريقة بأن ستنتاجاال ميكن السابقة البحث نتائج من

 .العربية اللغة تعليم حتسني يف مؤثر العربية اللغة مفردات
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 الكلمات تفكري يف التالميذ لتدريب تستخدم التعليم طريقة فهي املتقاطعة الكلمات أما

 التالميذ تساعد أن أيضا هبا ميكن الطريقة هذه. نازل أو مسطح الفارغة األعمدة الصحيحة

 .(215: 2011 ورمحاواتى جميب) بسرعة وحق منطقي تفكري على

 التعليم يف التالميذ اهتمام زيادة ترجى املفردات، تعليم عملية يف الطريقة هذه باستخدام

 .العربية اللغة مفردات إتقان زيادة مع

 نبحث مل و املشاكل هذه نرتك إذا قبل، من وصفتها اليت املشاكل خلفية إىل استنادا

 عملية ألن العربية، اللغة تعليم يف بامللل نسيشعرو  التالميذ أن الباحثة تخاف بسرعة، املخرج

 .العربية اللغة تعليم يف يتحمسون التالميذ جتعل ال التعلم،

 اليت نفسها املفردات تعليم عملية سيعوق خوف و العربية، اللغة تعليم لعلمية مؤثر هذا

 مهارات تدري  يف اتصعوب يواجه سوف واملدرس. التالميذ مهارات تطوير على تؤثر أن ميكن

 .والكتابة والقراءة، التكلم، االستماع، مثل

 إتقان عليهم سهال التالميذ جتعل سوف ،قريبا املشكلة هذه حبثت إذا لعك با و

 .واجلهد للوقت الفعال املدرس سيستفيد و. املفردات

 رأت هبذا، يتعلق فيما. لبحثها هامة مسألة هي املسألة هذه أن الباحثة تعترب وهكذا،

 .املفردات إتقان لزيادة املتقاطعة الكلمات طريقة استخدام تأثري ملعرفة البحث قيام الباحثة



 

Eva Nurmalasari, 2015 
Pengaruh Penggunaan Metode Teka Teki Silang Terhadap Penguasaan kosakata Bahasa Arab  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 املفردات، إتقان يف التالميذ تسهيل هبا ميكن التعليم يف الطريقة هذه استخدام إذا

 هذا مع ونرجو. التعليم عملية يف استخدامها للمدرسني بدائل أحد تكون أن ميكن فاستخدامها

 .العربية اللغة تعليم نوعية لتحسني مفيد البحث

 

  للمشكلة الصياغة و التحديد . ب

  للمشكلة التحديد  .1

 و. الكتابة و القراءة التكلم، مهارة تعليم تأثري يف ةهام عناصر ىحدإ هي املفردات

 قلة هي باملفردات تتصل اليت املدرسة يف العربية اللغة تعليم عملية يف مشكلة الباحثة وجدت

 لتطوير املفتاح هي املفردات أن املعروف هو كما و ،العربية اللغة مفردات بتعلم ميذالتال اهتمام

 طريقة مع املفردات، بتعلم التالميذ اهتمام قلة على املشكلة الباحثة حددت. اللغة مهارة إتقان

 فقط الباحثة ستحد العربية، اللغة مفردات تعليم عملية تساعد أن هبا ميكن اليت املختلفة التعليم

 العاشر الصف لتالميذ العربية اللغة مفردات إلتقان املتقاطعة الكلمات طريقة استخدام يف

 .جباندون يف التوحيد دار املهنية العالية املدرسة

  للمشكلة الصياغة.2

 : التالية باألسئلة املشكلة صياغة الباحثة تقّدم البحث لتوجيه
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 املتقاطعة؟ الكلمات طريقة استخدام قبل العربّية اللغة مفردات إتقان كيف ( أ

  املتقاطعة؟ الكلمات طريقة استخدام قبل العربّية اللغة مفردات إتقان كيف ( ب

 ؟ العربّية اللغة مفردات إتقان يف املتقاطعة الكلمات طريقة استخدام تأثري هناك هل (ج

 البحث أهداف . ج

 :فهي البحث هذا من األهداف أما

 العالية املدرسة العاشر الصف لتالميذ العربية اللغة مفردات إتقان على معرفة (1

 .املتقاطعة الكلمات طريقة باستخدام تعليم قبل باندونج التوحيد دار املهنية

 العالية املدرسة العاشر الصف لتالميذ العربية اللغة مفردات إتقان على معرفة (2

 .املتقاطعة الكلمات طريقة باستخدام تعليم بعد باندونج التوحيد دار املهنية

 العربية اللغة مفردات إتقان يف املتقاطعة الكلمات طريقة استخدام من تأثري حبث (3

 .موجودة غري أم موجودة هي هل

 البحث منافع و فوائد. د 

 البحث فوائد .1

 من الفوائد أرجو البحث، أغراض إىل والرجوع الباحثة وجدهتا اليت املشاكل إىل استنادا

 :منها, البحث هذا

 النظرية الناحية من( أ
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 باللغة تعليم لتطوير استخدامها, الفكرة شكل يف العلوم، مبجال املتصلة املعارف لتطوير

 .العربية اللغة مفردات تعليم لتنمية املفهوم تطوير ورجاء العربية،

 العملية الناحية من  ( ب

 إتقان يف سيما ال التالميذ، حتصيل لتحسني هو عمل أجل من البحث هذا من الغرض

 .العربية اللغة تعلم يف للمعلم جعامر  من واحدة عن فضال العربية، املهارة

 البحث منافع .2

 التوحيد دار املهنية العالية املدرسة موظف و العربية، اللغة للمعلمني أرجو ( أ

 حلل خمرجا يكون و. العربية اللغة لتعليم استفادا يكون البحث هذا باندونج،

 عملية يف النتائج حتسني أجل من سيما ال. العربية اللغة تعليم يف مشاكل كل

 فعالية يف العربية اللغة تعليم هدف يتحقق حىت. املدرسة يف العربية اللغة تعليم

 وكفاءة

 إىل للوصول دافعا و العربية، اللغة تعليم يف املرجعية املواد تكون للتالميذ، و  ( ب

 .العربية باللغة  خاصة األهداف
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 واعتباره لنفسه النوعية حتسني بغية هي جداً، مفيد البحث هذا لباحثة،ل و( ج

 يف سيما ال التعليم، جمال يف املعرفة وتطوير اكتساب أجل من للباحثة حكما

 .العربية اللغة تعليم جمال

 البحث منهجية .ه

 تستخدم الباحثة العربية، اللغة مفردات إتقان يف املتقاطعة الكلمات طريقة تأثري ملعرفة

  اجملموع التحكم تصميم مع التجرييب شبه الطريقة هي. التجرييب البحث مفهوم

Nonequivalent، يف البحث بتصميم يتعلق فيما أما( 116: 2008) بسغيونو وفقا 

 :يلي فما البحث هذا

 

 

 :الوصف

O1 :يبالتجري الفصل يف القبلى ختباراال  

X1 :املتقاطعة الكلمات طريقة استخدام 

التجرييب الفصل يف البعدى ختباراال :  2O 

الضابط الفصل يف القبلى ختباراال :  3O 

O1 X1 O2 

O3  O4 
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4O  :الضابط الفصل يف البعدى ختباراال  

 ختبارال استخدامه الذي وسطنياملت بني الفرق ختبارا باستخدام البحث نتائج حنلل و

  .املبحث( أكثر أو) املتغريين بني ال، أم املتقاطعة الكلمات طريقة تأثري تذكر اليت فرضية

  العلمّية الرسالة تأليف تركيب . و

 القارئ لتخفيف, الرسالة تركيب شرح هو البحث هذا يف العلمّية الرسالة تأليف تركيب

 :املنظمة اهليكل هو هنا. أبوابه كل على اإلشارة وضع فهم على

 مقدمة: األول الباب

 أهداف ،للمشكلة الصياغة و التحديد شكلة،للم التمهيد الباحثة عرضت الباب هذا يف 

 .العلمّية الرسالة تأليف تركيب و البحث منافع و فوائد البحث، منهجية البحث،

 المتقاطعة الكلمات وطريقة العربية اللغة مفردات: الثاني الباب

 اليت املتقاطعة، الكلمات وطريقة العربية اللغة مفردات الباحثة عرضت الباب هذا يف

 طريقة. املفردات وتعليم املفردات، تصنيف املفردات، إتقان أغراض العربية، املفردات فهم: تشمل

 موقف, التعليم طريقة اختيار شرط التعليم، طريقة تعريف: تشمل اليت املتقاطعة، الكلمات

 ومزايا ،املتقاطعة الكلمات فهم التعليم، طريقة استخدام يف والنظر التعليم،  عملية يف الطريقة

 .البحث وفرضية املتصل، البحث الطريقة، تطبيق خطوات ، املتقاطعة الكلمات وعيوب

 البحث منهجية: الثالث الباب
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 البحث، طريقة البحث، عينة و اجملتمع، و كان،امل عن الباحثة شرحت الباب هذا يف  

 مجع طريقة االدوات، جتربة البحث، أداوة البحث، ملتغريّ  أجرائي تعريف البحث، تصميم

 .البيانات حتليل طريقة البيانات،

 والمناقشة البحث نتائج: الرابع الباب  

: البحث أداة اختبار حواصل: تتضمن اليت البحث نتائج الباحثة شرحت الباب هذا يف

 حواصل بيانات وصف. سريمهاوتف التمييز قوة و الصعوبة درجة الثبات، اختبار الصدق، اختبار

 الرتقية بيانات وصفية البعدى، االختبار بيانات وصفية القبلى االختبار بيانات وصفية: البحث

(Gain)، لالختبار بيانات اختبار) البحث حواصل بيانات حتليل. االستيبان بيانات وصفية 

-Mann الالمعلمي حصائياال االختبار نتيجة ، القبلى ختبارلال التسوية اختبار: القبلى

Whitney U  لالختبار التسوية اختبار) البعدى ختباراال بيانات ، القبلى االختبار ياناتلب 

 بيانات حتليل ،(البعدى االختبار لبيانات  Mann-Whitney U اختبار نتيجة ، البعدى

 الالمعلمي حصائياال االختبار نتيجة االرتقاء، ناتالبيا التسوية اختبار نتيجة( Gain) االرتقاء

Mann-Whitney U)، املناقشة و البحث حواصل تفسري و. 

 قتراحاال و الخالصة: الخامس الباب
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 الذين للطالب و العربية اللغة تعليم إدارة إىل  اتقرتاحاال و اخلالصة الباحثة قدمت

 .آخر ولباحث العربية، باللغة التعليم يف يتخصصون

 

 

 
 


