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 مناقشتها. و سيأيت البيان عنهما كما يلي:

 تقدمي احلقائق .أ

وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة  ستددامللحصول على احلقائق اليت تتعلق اب أن

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج دلدرسة لطالب الصف الثامن ابيف تعليم ادلفردات 

أجونج، فتحضر الباحثة مباشرا إىل مصادر احلقائق ادلوجودة يف تلك ادلدرسة. وأما مصادر 

وادلصادر األخرى اليت تتعلق مبسائل  ،احلقائق فتتكون من مدرس اللغة العربية و التالميذ

 البحث.

 لدرس اللغة العربية يف ادلدرسة كان األستاذ علي مصطفى، أحد ادلدرسني

ة ادلفردات لكل تالميذ اوال ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج يوضح عن أذني

 ل :حيث قا

ال تزال ىناك صعوابت كثرية يف تنفيد عملية التعلم تدريس اللغة العربية يف "
ادلواد حول إدخال ني يف إيصال درستساانويية ادلفردات. وىذا يبدو واضحا ادل

من مفردات اللغة العربية تبني أنو على الرغم من تسليمها ابلفعل مرارا  ،مفردات



وتكرارا أنو ال تزال ىناك العديد من الطلبة الذين شنكن أن عدم إدراك وفهم 
 1ادلفردات."

من الوصف أعاله تفسري شنكن استدالصها فيما يتعلق فكرة أن نشاط التعليم 

ن ىو النشاط الذي أمر مهم جدا، وخاصة فيما يتعلق ابألنشطة يف ادلفردات ادلفردات إتقا

القراءة ال ابلشكل أو ال النطق. الكفاءة يف إتقان ادلفردات مهم جدا لزراعة ىذه العادة من 

حفظ ادلفردات. وذلك ألن ادلاجستري ادلفردات ليس الشدص الذي شنكن أن يقرأ لكنو يرى 

اة سعيدة. وىكذا شنكن القول أن ادلفردات رئيسية ىي عملية التعليم أن احلياة ىي القراءة حي

اللغة العربية، وحنن أيضا حباجة إىل معرفة كيف شنكن لعملية تعلم اللغة العربية نفسها. ولذلك 

لتسهيل ادلفردات التعلم يف حاجة أىل وسائل االعالم اليت من شأهنا تسهيل لنا يف تعلم اللغة 

 العربية.

ت يف استخدام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات لطالب .اخلطوا1

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج للعام الدساسي دلدسسة ابالصف الثامن 

 م.9191/ 9102

وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف  ستددامللحصول على احلقائق اليت تتعلق اب

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج دلدرسة اب الصف الثامن لطالب تعليم ادلفردات 

فتقوم الباحثة ابدلالحظة ادلباشرة على تلك ادلدرسة قصدا إىل معرفة عملية تعليم مادة ، أجونج

القراءة. وكذلك تقوم الباحثة ادلقابلة مع ادلدرس لدرس اللغة العربية وبعض التالميذ. يرجي 
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وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم  استددامأن تعرف الباحثة عن من ىاتني طريقتني 

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج.دلدرسة لطالب الصف الثامن ابادلفردات 

ىناك اخلطوات اليت سار عليها ادلدرس يف إلقاء مادة يوميتنا يف ادلدرسة  ،وابلطبع

نتيجة ادلالحظة خالل البحث وجدت الباحثة  بوسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة، ومن

خطوات ادلدرس يف تقدمي مادة يوميتنا يف ادلدرسة بوسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة احملصولة 

 من نتائج ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة.

وسائل ألغاز خطوات يف استددام  من مالحظة الباحثة، فمن ادلعروف أن

ادلدرس تقسيم الطالب إيل رلموعات، تزيد وىي :  رداتيف تعليم ادلف الكلمات ادلتقطعة

ادلدرس تعليمات حول آلية الكلمات ادلتقاطعة لكل رلموعة، السماح اجملموعات و طالب 

حبث ومناقشة وتصنف وفقا حلصتها، قام تقييم من قبل ادلدرس مع ذكر خطأ أو يرى احلقيقة 

 1يف كمية كلمة خاطئة.

رت ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية. وفقا لو يف تعلم ابإلضافة إىل ذلك الباحثة أج

وسائل  استدداماللغة العربية يف حاجة إىل شيء جديد يف تعليمو. على سبيل ادلثال مع 

ألغاز الكلمات ادلتقطعة حيث يف ادلمارسة العملية، رنب على ادلدرسني أوال إنشاء لغز جديد 

 3يعطي ادلسئلة. درسمث ادل
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 استددامت الباحثة ادلقابلة مع الطالبة. وفقا للطالبة مع إىل جانب آخر أجر 

وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعةن وتعليم اللغة العربية كانت سهلة ومع وسائل ليست مشغبة  

 4بسهولة الطالب يف التعلم.

وسائل  استددام يف وفقا ابلوثيقة وجدت الباحثة احلقائق اليت تتعلق ابخلطوات

طعة وىي: األول مقدمة وىي تتكون من الدعاء، التوجيو، احلافز،  و ألغاز الكلمات ادلتقا

إعطاء ادلراجع. الثاين األنشطة األساسية وىي تتكون من إعطاء احلافز، حتديد ادلشكلة، مجع 

البياانت، معاجلة البياانت، التحقيق و استدالص النتائج. الثالث اإلختتام الذي يتكون من 

 5طالبات الذين نشيط يف التعليم.إعطاء اجلائزة لطالب أو ال

.ادلشكالت يف استخدام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم ادلفردات لطالب 1

للعام الدساسي  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونجالصف الثامن ابدلدسسة 

 م. 9191/ 9102

سائل و  لك احلال يفوكذ يف كل الوسائل التعليمية ان شنلك العيوب أو النقص،

كانت فحاجيات أو   ،ألغاز الكلمات ادلتقطعة. الوسائل ىي ظاىر على نفسو تبعا حباجيات

وسائل مثل الة اليت يساعد  استددامىكذا، درس اللغة العربية يصري متنوعة. و ىدف الناس ي

 ليدلق عملية التعليمية ادلؤثر يصري انتهى ومتنوعة.
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ن األحسن، ألن شنلك كل الوسائل أساس جتريبية يف ىذا حال ال يستطيع تكلم أي

والتارسنية و التكنولوجية على ظهورىا، ىذا حني مل الوسائل قدمي الذين مات أو تبقى. والبيان 

 ذلك حتصل الباحثة من نتيجة ادلقابلة ادلتعمقة مع مدرس اللغة العربيةوىي:

عة يف دتامها، على "تستددم الوسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة رنعل ادلادة سري

الوسائل ألغاز  ستددامسبيل ادلثال كانت ادلادة الكافية للقائي، فيكفي بلقاء واحد اب

 6الكلمات ادلتقاطعة."

 مث يف ىذا البحث، تقوم الباحثة ادلالحظة ادلشًتكة يف الصف الثامن "ج" ىي:

ام جدا "تصيلها ىذه الوسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة ىي وسائل اليت أشعور دت

ان تستددم يف عملية التعليمية اللغة العربية، خصصها تعليم ادلفردات. لكن الوسائل سوف 

 7يلفى عائق أو مسائل اذا حالة يف الفصل أو الطالب مل يعضد يف عمليتها.

ىناك بعض ادلشكالت يف وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات يف 

طة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج. والبيان ذلك الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوس

 حتصل الباحثة من نتيجة ادلالحظة ادلشًتكة وىي:

عدد يف بعض األحيان  التعلم، فتقر أحياان يف محاسة"ىناك بعض التالميذ اليت ت

 . وابلتايل فإنة يف التعلم بشكل صحيح إال بوسائلقليل من التالميذ الذين ىم دون أي رغب
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رنب تكرارا الدرس دائما حىت التالميذ على فهم الواقع، ىناك بعض التالميذ الذين ال  درسادل

 8يزال من الصعب ترمجة ادلفردات."

ويف أنشطة التعليمن يواجو ادلدرس ادلشكالت صغريا أم عظيما. و ىذه ادلشكالت 

سياسة احلكومة وكذلك قد تتعلق أحياان إبيصال العلوم إىل التالميذ، والوسائل التعليمية، و 

الطريقة أو الوسائل اليت سنتارىا ادلدرس. يف تعليم اللغات األجنبية السيما اللغة العربية، يصبح 

إتقان ادلفردات األساسية إلتقان لغة. شنكننا وضع عبارات ادلفردات واخلمل أصبح أكثر 

إلتقان تعلم مفردات تعقيدا. ولكن يف الواقع ال يزال ىناك الكثري من العقبات يف النشاط 

 اللغة العربية. 

ادلتوسطة اإلسالمية عند إبداء ادلالحظات يف ادلدرسة  ةإىل جتربة الكاتبوفقا 

اللغة العربية. مل شنلك مفردات بصعوبة يف تعليم  يشعر ادلدرس احلكومية الثالثة تولونج أجونج،

أقل قدرة على فهم ادلواد  جدا. ىذا الطالب أسفرتادلدرس مفردات اللغة العربية إال قليلة 

وسائط اإلعالم  استددامغالبا ما زال  سها. وابإلضافة إىل ذلك، ادلدرساليت رنري تدري

التقليدية، ورنعلها أقل قدرة على زايدة دوافع ادلدرسني لتعلم اللغة العربية وعملية التعلم يشعر 

 براتبة.

تددام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة نتائج ادلقابلة مع األستاذ علي مصطفى عن مشكالت يف اس

 يف تعليم ادلفردات ذنا العاملة الداخلية و العاملة اخلارجية، وىو شرح كما يلي:
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 صعوبة لًتمجة ادلفردات .1

كماا عرفناا أن ادلفاردات مهمااة يف تعلايم اللغاة العربيااة ألهناا يشاعرون اللغااة األجنبياة وزنتااج بعااض 

ذالك األسااباب يفعاال ادلعلاام اإلسااًتاجية اخلاصااة ذلااذه الطااالب وقاات طوياال للحفااظ ادلفااردات. لاا

 ادلشكلة منها يعطي األمثلة السهولة لًتمجة ادلفردات.

 احنفاض احلماسة .2

أمااااا ادلمشااااكلة العامااااة الااااذي يوجااااو ادلعلاااام اللغااااة العربيااااة يف عمليااااة التعلاااايم بعااااض الطااااالب احنفاااااض 

عاان اللغااة العربيااة واخلاصااة يف تعلاايم  احلماسااة، ىااذه ادلشااكلة الداخليااة ألهنااا بعااض الطااالب مل يفهمااوا

 ادلفردات.

 الكسل .3

عاملة الداخلية من ادلشكالت تعليم ادلفردات يف استددام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة الذي 

 يوجو ادلعلم ىو بعض الكسال ألنو لديهم العديد من الدروس األخرى حىت ىم يشعرون ابلكسل.

 ضعف احلفظ  .4

شاط دائما عندما تعليمية اللغة العربية. ولكن كل الطالب لديهم قوة نشط للحفظ ادلفردات ىو ن

 حلفظ خمتلفون حىت ضعف احلفظ أن تكون إحدى من ادلشاكل يف التعليم. 

حاصلت الباحثة من نتائج ادلقابلة أدندا اتليا سلسابال  و نور عزيزة سافنكا ذنا الطالبتان يف 

ة احلكومية الثالثة تولونج أجونج. كان ادلشكالت العاملة الصف الثامن  ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمي

 اخلارجية  ابستددام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات ذنا تشرحتان :



 بعض الطالب متدارجني من ادلدرسة العامة .1

ولكن  بوسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات يف الصف الثامن نشعر ابلسهولة لفهم.

 بعضنا مل يفهم عن ادلفردات ألن بعضنا متدارجني من ادلدرسة العامة.

 أدام وسائل التعليمية  .2

يف الفصل وسائل التعليمية ادلستددمة ىي وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة، كاتب دروس اللغة 

 العربية و السبورة و أحياان يستددم ادلعلم العرض حىت بعضنا يشعرون مالل.

 

 

 الوقت الضيق ليبلغ ادلادة  .3

الوقت ليبلغ ادلادة ابستددام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم ادلفردات ضيق جدا. 

 ىذا يصنع ادلعلم صعب إلقامة الوقت وكذلك الطالب انقص يف ذلك الوقت.

.حل ادلشكالت يف استخدام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم ادلفردات 3

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج للعام صف الثامن ابدلدسسة لطالب ال

 م. 9191/ 9102الدساسي 

وسائل  استددام يفإن بكل مشكلة خمرج أو حل وكذلك احلل يف مشكالت 

لصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اب ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم ادلفردات اللغة العربية

 ادلالحظة ىي: وىذا يناسب بنتائج كومية الثالثة تولونج أجونجاإلسالمية احل



مادة التالميذ، حبيث جتديد الرغبة يف مواصلة التعلم يف  أعطي الدافع لتحميس"غالبا ما 
مواد جديدة أو اختاذ بعيدا عن  استدداماللغة العربية. يف بعض األحيان شنكنين  ادلفردات

يشعرون ابدللل والتعب مع درس اللغة العربية. كرر مصدر يل، حبيث يتمكن التالميذ ال 
حىت يتمكن التالميذ أنخذ يف االعتبار وذلك  ،ادلواد اليت مث تقريرىا كلما كان ذلك ممكنا

 9لفهم الدرس يف ادلستوى التايل."
يف وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة  ستدداماحلمد هلل حىت اآلن يف تعليم اللغة العربية اب

من ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج، رغم وجود بعض العقبات الصف الثا

  حل تلك ادلشكلة جيدا.شكالت ولكن ادلدرس يقدر على أو ادل

يف دراسة رنب أن يكون ىناك بعض ادلشاكل القائمة، مع ىذه ادلشكلة الباحثني إرناد 

ث عن ذلك. من ادلقابالت مع األستاذ علي حل. البحثون التشاور مع مدرسي ادلواد للحدي

رنب  درسواليت ىي يف كل لقاء ادل ،مصطفى وادلراقبة يف الباحثون الفصول الدراسية وجدت حال

أن تستددم وسائل اإلعالم وأي جتمع وسائل اإلعالم اليت ىي يف رنب أن يكون ابتناوب استددم 

ألن  ، شنكن الطالب ال يشعرون ابدلللورنب على وسائل اإلعالم أن تكون مثرية لالىتمام حىت

    12وسائل اإلعالم وراتبة سوف يشعر الطالب ابدللل.

 ومناقشتها حتليل احلقائق .ب
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الصف اخلطوات يف استخدام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم ادلفردات لطالب  .1

الدساسى  للعامالثامن ابدلدسسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج 

 م. 9191/ 9102

يف استددام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم  اخلطوات إتضح أن 

ادلعلم تقسيم الطالب إيل رلموعات،ب( يقراء ادلعلم ادلفردات تشمل علي: أ( 

 يم.ياإلرشادات، ج( يناقش الطالب األسئلة، د( التق

عين احد وسائل التعليم هلل أن  وسائل ألغاز الكلمات ادلتقاطعة ي خليل أوضح

ها لتعليم ادلفردات. ىذا الوسائل سهل جدا يصنع للمدرس و شنكن استدداماليت شنكن 

ها جلميع ادلستوايت، للمبتدئني، أو ادلتوسط أو ادلقدم. إىل جانب ذلك ادلواد استددام

 11اليت شنكن إختيارىا وفقا ألىداف التعلم.

عاب التعليمية يف تعليم اللغة العربية"  أوضح فتخ اجمليب يف كتابو " أساليب لألل

 11وىي : ،وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة استددامكان ىناك خطوات يف 

 تقسيم الطالب إىل رلموعات )وفقا لعدد الطالب يف الصف( درسادل . أ

ني تعليمات حول آلية الكلمات ادلتقطعة لكل رلموعة. كل رلموعة درستزويد ادل  . ب

 إما مسطحة أو االخنفاض. ،الكتابة يف عمودللبحث عن وجتد ادلفردات و 

 السماح اجملموعات وطالب حبث ومناشقة وتصنف وفقا حلصتها. . ج
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 بعد االنتهاء من كل اجملموعة اليت أرسلت ممثال عنها إىل عرض نتائج مناقشاهتم. . د

 ني مع ذكر خطأ أو يرى احلقيقة يف كمية كلمة خاطئة.درسقام تقييم من قبل ادل . ه

  من األخطاء يعين سنسر الفريق.رلموعة أن الكثري . و

لعبة رلموعة  ،ني إعداد األلغاز الكلمات ادلتقاطعة اجلواب الرئيسيةدرسال ننسى و ادل . ي

 يف مدة من الزمن وأقامت اجلائزة.   

لمات ادلتقطعة يف تعليم ادلفردات لطالب ادلشكالت يف استخدام وسائل ألغاز الك  .2

ة احلكومية الثالثة تولونج أجونج للعام ميادلتوسطة اإلسالدلدسسة الصف الثامن اب

 م. 9191/ 9102الدساسى 

إتضح أن ادلشكالت يف استددام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم 

مل تكن للطالب رغببة قوية يف تعليم ادلفردات، ب( للطالب  ادلفردات تشمل علي : أ(

 لنعاس و الكسل .لطالب يشعرون ابلتعب و الصعبة يف ترمجة ادلفردات، ج( 

وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم  استدداموابلطبغ ىناك مشكالت عند 

 13ادلفردات اللغة العربية، ىي :

 كراىة التالميذ يف تعلم اللغة العربية . أ

 مشكلة جودة ادلدرس وكفائتو التعليمية . ب

 ج. مشكلة الكتاب ادلدرسي الذي اليزال يتعلق مبؤسسة تربوية وحكومية 
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كلة ضيق الوقت ال دتام غاية ادلنهج الدراسي حىت يظهر أن ادلدرس يتعجل يف مش . د

 اهناء احلد ادلقرر من ادلادة الدراسية.

وأوضح صاحب يف شكواه العلمي حتت ادلوضوع "الفشل يف تغليم اللغة العربية" 

 14أن ىناك عوامل تعوق عملية تعليم اللغة العربية، وىي":

مثل شكل احلرف، وأول اجلملة بني اللغة العربية و افدتالفات يف رلالت معينة  .1

 اإلندونيسية.

ومن انحية القواعد اللغوية، فإن العربية ذلا التصريفات الكثرية، وذلك مثل حتويل  .2

 اللفظ الفعلي إىل االسم واألمر، والنهي، والظرف و غريىا.

 ااإلختالف يف رلال األحرف ابللغة العربية اإلندونيسية وكيفية تلفيظه .3

ىناك اعتقاد التالميذ أن إستيعاب اللغة العربية ال يكون شرطا يف جناحهم من  .4

 الدراسة.

 ميل التالميذ إىل احلب ابستعمال ادلصطلحات احلديثة ادلأخوذة من اللغة اإلجنليزية. .5

 إىتمام اجملتمع بتعليم اللغة العربية أضعف ابلنسبة إىل إىتمامهم ابللغة اإلجنليزية. .6

لطالب  استخدام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم ادلفردات حل ادلشكالت يف .3

ة احلكومية الثالثة تولونج أجونج للعام ادلتوسطة اإلسالميدلدسسة الصف الثامن اب

 م. 9191/ 9102الدساسى 

                                                           
14

  Sokip, Laporan Penelitian، Kegagalan Dalam Sebuah Pengajaran Bahasa Arab,  (Tulungagung: 
STAIN Tulungagung, 2004), h. 74-75 



إتضح أن حل ادلشكالت يف استددام وسائل ألغاز الكلمات ادلتقطعة يف تعليم 

ادلفردات اللغة  العربية، ب( الدافع ليحب الطالب يف تعليم  طاءادلفردات تشمل علي: أ( ع

زايدة حفظ ادلفردات اللغة  العربية، ج( تعليم اللغة العربية  متاح يف الساعة األوىل حيث 

الطالب ال يزال يف حالة محاسة وال يشعرون ابلنعاس وكذلك ينبغي أن يشارك اآلابء مشاركة 

 لم يف البيت.اتمة يف مراقبة أوالدىم عند التع

وألجل حل ادلشكالت يف تعليم ادلفردات اللغة العربية و خاصة يف تعليم 

ادلفردات، فيأيت أزىر أرشد ابلبيان يف كتابو" اللغة العربية والطريقة يف تعليمها : بعض األفكار 

 15الرئيسية عنها" كما يلي :

العربية ىو ادلوقف  أول شيء البد من غرسو يف نفس التالميذ الراغبني يف تعلم اللغة . أ

 والدوافع

 ألجل توثيق ادلعلومات السابقة أو ما يتعلمو فينيغي إيصاذلا إىل الغري . ب

ادلفردات.  ،ىناك امران البد من معرفتو كل معرفة دلن يريد تعلم اللغة ألجنبية وذنا : األول . ج

 وعالجها يف اجلمل ،والثاين

 ت ادلتقاطعةيعرف ادلدرس ابدلفردات عن وسائل االكثار من الكلما . د

رنب اجتناب االعتقاد عن التحدايت أو الصعوبة كل اجتناب حىت تتحقق ادلوقف  . ه

 والدوافع متواصال عن طريق غرس الشعر يف نفوس التالميذ أبهنم قادرون
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 ينبغي البحث عن ادلادة الدراسية البسيطة حسب قدرات التالميذ . و

 التعلم أبنفسهم. ينبغي أن تكون ادلادة ما شنكن أن يستددمو التالميذ يف . ز

 ،ويبني تيار يوسف وسيف األنوار عن االقًتاحات اليت شنكن اىتمامها يف تعليم ادلفردات

 16وىي ما يلي :

 ينبغي أن تكون مادة القراءة مناسبة مبستوى دنو التالميذ وقدراهتم . أ

 إن أمكن استعمال وسائل  االيضاح )الوسائل التعليمية( كأداة معينة يف التعليم. . ب

دلدرس يف قراءة ادلادة بصوت واضح حيث ال يكون جهرا جدا و ال مندفضا يبدأ ا . ج

 جدا.

يعين الرنوز أن ايمر التالميذ ابلقراءة مرارا حىت زنملهم إىل  ،د.وجود التوانع يف القراءة

 ادللل.

شنكن كتابة االستنباط والكلمات الصعبة ادلوجودة يف القراءة على السبورة مث أيمر  . ه

 بكتابتها يف الكراسةادلدرس التالميذ 

ينبغي اصالح خطأ التالميذ يف القراءة بعد فراغهم من قراءة فقرا واحدة اتمة استمرار  . و

 القراءة.
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