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   املشرفنياملوافقة من طرف

  

    مهارة الكتابة العربية باستخدام الكلمات املتقاطعةتدريس  :موضوع البحث 

  

  توفيق حسني:   عداد الطالبإ
  ٠٦٩٣٠٠٢٥ :  رقم التسجيل

  
  . املوافقة على مناقشة هذا البحث من طرف املشرفنيتمت

  ________:  تاريخال  الدكتور نور املرتضى املاجستري:   املشرف األول
  ________:  التوقيع  ١٣١٥٦٦٦٨٣:   رقم التوظيف

  
   ________:  تاريخال  ابجمحممد الدكتور :   املشرف الثاين
  ________:  التوقيع  ١٥٠٣٢١٦٣٥:   رقم التوظيف

  
  
  

  االعتماد
  رئيس ختصص تعليم اللغة العربية /ع

  
  
  شهداءالدكتور 

  ١٥٠٣٧٤٠١٠: رقم التوظيف 
  



 

  قرار جلنة املناقشةإ
  
  :رسالة مبوضوعالت مناقشة هذه مت

  ربية باستخدام الكلمات املتقاطعة مهارة الكتابة العتدريس

  توفيق حسني:   للطالب
  ٠٦٩٣٠٠٢٥:   رقم التسجيل

، وقررت اللجنة قبول الرسالة ٢٠٠٨ سبتمرب ٢٢، التاريخ يوم االثننييف وذلك 
  .للغة العربية تعليم اختصصكجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف 

  :تتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
  رئيسا   الدكتور توركيس لوبيس - ١
  : .....................التوقيع  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف  
  مناقشا   الدكتور شهداء صاحل- ٢
  : .....................التوقيع  ١٥٠٣٧٤٠١٠: رقم التوظيف  
  مشرفا   الدكتور نور املرتضى- ٣
  : .....................التوقيع  ١٣١٥٦٦٦٨٣: م التوظيفرق  
  مشرفا   الدكتور حممد جماب- ٤
  : .....................التوقيع  ١٥٠٣٢١٦٣٥: رقم التوظيف  

  
  عتماداال

  مدير برنامج الدراسات العليا
  

  األستاذ الدكتور عمر منران 
  ١٣٠٥٣١٨٦٦ : رقم التوظيف    



 

  قرار الطالبإ

  

  :فله وبيانايت كاآليت أنا املوقع أس  
  توفيق حسني:     االسم الكامل
  ٠٦٩٣٠٠٢٥:     رقم التسجيل
ا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل املاجستري يف  الرسالة اليت حضرأقر بأن هذه

سالمية احلكومية مباالنج نامج الدراسات العليا اجلامعة اإلختصص تعليم اللغة العربية بر
  :وعنواا 

  

 " الكتابة العربية باستخدام الكلمات املتقاطعة مهارةتدريس"

  
ا من إحضربداع غريي أو تأليف اآلخرا وكتبتها بنفسي وما زور.  

دعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا اوإذا 
أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرفني أو على مسؤولية 

  .سالمية احلكومية مباالنجج الدراسات العليا اجلامعة اإلنامبر
  .صة ومل جيربين أحد على ذلكلقرار بناء على رغبيت اخلاكتبت هذا اإل

  
  م٢٠٠٨ سبتمبري ١٥ ماالنج،            
  قرار اإلتوقيع صاحب            

  
  توفــــيق حســـني            

  ٠٦٩٣٠٠٢٥:رقم التسجيل              
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  هداءاإل

  

  : هذه الرسالة إىل هدىأ
 الذين حيبون اللغة العربية وتعليمها -١

ترمني الكرميني، أيب سالمت حسني وأمي رياين سلمة، الذين والدي احملبوبني احمل -٢
 . ورمحهما كما ربياين صغرياغفر اهللا هلما، ربياين بكل جهد واجتهاد

إخويت األحباء، عبد امللك حسني وزوجته، ونور عيين حسني وزوجها، ونور  -٣
تعلمي يف  اهللا دائما لنجاحي خاصة طوال ن، الذين يدعو اجلميلةحنيفة حسني
 .اسات العليا، بارك اهللا حيام يف الدنيا ويف اآلخرةبرنامج الدر

الدكتور نور املرتضى املاجستري والدكتور :  يف كتابة هذه الرسالة ام الكرمشريف -٤
 والدكتور حممد موجب املاجستري، نفعين م وبعلومهم وبارك حممد أمحد عمر

 . يف الدنيا ويف اآلخرةاهللا حيام

 :ي وأساتذيت وأصدقائي يفمجيع مشاخي -٥

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج  -أ 

 جومبانج" منبع احلكم"الشافعي السلفي املعهد   - ب 

 جومبانج" سبالك"املدرسة السلفية الشافعية املتوسطة والثانوية - ج 

 جاكرتا"  اهلدىمشس"املدرسة اإلبتدائية  -د 

 جاكرتا" دارالسعادة"املدرسة املتوسطة  -ه 

  ماالنج" دار القرآن"املدرسة املتوسطة  -و 



 

   والتقديركلمة الشكر

  

احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم 
على خامت النبيني وأشرف املرسلني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعه 

  :بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد
ألجل استيفاء شرط من متت كتابة هذه الرسالة اىل و عناية منه، توفيقا من اهللا تع
املاجستري يف ختصص تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية ملرحلة شروط إمتام الدراسة 

شكر شكرا ننا على كتابة هذه الرسالة، وملن ساعد الشكر ، فنقدم احلكومية ماالنج
  :قاء األحباء، وخنتص بالذكر واألصدالكرام  األساتذة جزيال على مسامهة

األستاذ الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو املاجستري، رئيس اجلامعة مساحة  -١
  .االسالمية احلكومية مباالنج

األستاذ الدكتور احلاج عمر منران  املاجستري، مدير الدراسات العليا الذي مساحة  -٢
  . يف مجيع أمور الدراسة عليسهل

اج  توركيس لوبيس املاجستري، رئيس ختصص تعليم اللغة الدكتور احلمساحة  -٣
  .العربية

  .الدكتور نور املرتضى املاجستري، املشرف األول يف كتابة هذه الرسالةمساحة  -٤
 .  املشرف الثاين يف كتابة هذه الرسالةمساحة الدكتور احلاج حممد أمحد عمر، -٥
  .لنيابة يف كتابة هذه الرسالةمساحة الدكتور حممد موجب املاجستري، املشرف با -٦
 بكل جهد نامجيع األساتذة يف الدراسات العليا الذين كانوا يعلمونمساحة  -٧

  .خالصوإ
وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسة اليت منحتين منحة دراسية يف برنامج الدراسات  -٨

 . العليا



 

سنجاساري " دار القرآن"مساحة السيد أمني اهللا، رئيس املدرسة املتوسطة  -٩
 .ماالنج

" دار القرآن"املدرسة املتوسطة مجيع األساتذة الذين يعلمون اللغة العربية يف   -١٠
 .سنجاساري ماالنج

 .مجيع مشاخيي وأساتذيت الذين يرشدونين ألن تكون حيايت نافعة -١١
 . الذين يساعدونين" ٧٧Bلي جاج"مجيع األصدقاء يف املعهد  -١٢

  .   متام هذه الرسالةدائما يف إ يننوع يشجندراسات العليا الذيمجيع األصدقاء يف ال -١٣
  

وأخريا، أيقن الباحث بأن هذه الرسالة ال ختلو من اخلطأت والنقصانات، 
إما من أساليب الكتابة وإما من مضموا، فريجو من القراء أن يقدموا للباحث 

 وجلميع القراء وعسى أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحث. تعليقات واقتراحات
  .آمني يارب العاملني. األعزاء
  
  
   
     
  
 
  

  

  

  



 

   بالعربيةصخلستامل

  
 رسالة ، مهارة الكتابة العربية باستخدام الكلمات املتقاطعةتدريس، ٢٠٠٨  توفيق،حسني،

سالمية اجلامعة اإلبرنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة العربية، املاجستري، 
: املشرف  الثاين الدكتور نور املرتضى املاجستري: املشرف األول .احلكومية مباالنج

  املاجستريموجبحممد احلاج الدكتور 

، املدرسة املتوسطة هارة الكتابة، الكلمات املتقاطعةم تدريس: الكلمات املفتاحية
 ماالنج" دار القرآن"

  
 التقومي ملهارة  يكونلذلك ،إن مهارة الكتابة تلعب دورا هاما يف تعليم اللغة العربية

الكتابة يلعب دورا هاما ملعرفة مدى مهارم وبذلك نتيجة هذا التقومي قابل الستخدامه 
  .كأداة لتقدير فعالية عملية التعليم

الكشف عن تعليم اللغة العربية على أساس املفردات         يف هذا البحث فه   ادهأوأما  
استخدام الكلمـات   فعالية  ى  الكشف عن مد  ماالنج و " دار القرآن "يف املدرسة املتوسطة    

  .املتقاطعة كوسيلة لتعليم اللغة العربية على أساس املفردات

والطريقة . الكيفي والكمي باملنهج التجرييب دخلهو املاملستخدم  البحث مدخلو
لتحليل أما الطريقة . جلمع البيانات هي املالحظة واإلختبار والدراسة الوثائقيةاملستخدمة 
ملعرفة لكارل فريسون  product moment correlationsغة املسمى بـهي الصيفالبيانات 

  لكودر ريتشاردسون21KRالصيغة املسمى بـوثبات الكلمات املتقاطعة وسيلة للتقومي 
  . صدقهاملعرفة

دة اللغة العربيـة يف املدرسـة       ن التعليم املطبق ملا   إىل نتيجة تقول إ   ووصل الباحث   
وهو تعليم اللغة العربية    . هو تعليم اللغة العربية على أساس املفردات      " دار القرآن "املتوسطة  

وأُدي على التوجيهات املنقسمة    . ا فيه امللونة والصورة املرسومة  املفردات  مبساعدة بطاقات   
اخلطـوات  ) ٣(العامـة و  اإلرشـادات   ) ٢(اخلطة الدراسية و  ) ١( ي وه ثالثة أقسام إىل  

استخدام الكلمات املتقاطعة يف تدريس مهارة الكتابة يعترب فعاال، ويدل           .ةتسعالالتدريسية  
 ومتوسط نتـائج نـسخها خـارج        ٧٣،٣ متوسط نتائج الكلمات املتقاطعة      يةعلى الفعال 
 مبعىن أن قدرة الدارسني يف عمل الكلمات املتقاطعة أعلى منها يف عمـل              ٦٨،٣املربعات  



 

والكلمات املتقاطعة نوعا لتقومي ملهارة الكتابة له درجة صـدق          . نسخها خارج املربعات  
كال مها يدالن على أن الكلمات املتقاطعة مالئمة ومناسبة  ،٠،٩٦٦١ ودرجة ثبات ٠،٩٤

  . لتقومي مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية على أساس املفردات

 ن يف مراحل أخـرى ابتدائيـة وعاليـة        أن تكو ويقترح الباحث للبحوث القادمة     
  .باستخدام أنواع املفردات املختلفة وبدرجة الصعوبة املختلفة



 

  ص باإلجنليزيةاملستلخ
 

Husein, Taufik. ٢٠٠٨. Teaching Writing Skill in Arabic through Crossword Puzzle. 
Thesis. Graduate Program, Arabic Education Program, The State Islamic 
University of Malang (UIN Malang). Advisors: (I) Dr. Nurul Murtadho, 
M.Pd. (II) Dr. HM. Mujab, MA. 
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 Writing skill has an important role in Arabic education. Therefore the 
evaluation of writing skill is absolutely significant to describe the mastery of 
students and as an media to measure the effectiveness of learning process. 
 This thesis aims at describing teaching Arabic based on lexicon in Junior 
High School "Darul Quran" of Malang and the effectiveness of using crossword 
puzzle as media in teaching Arabic based on lexicon. 
 The approach used in this thesis is qualitative and quantitative through 
experiment research method. The methods of data collection are observation, test, 
and documentation study. Analyzing method uses product moment correlations by 
Karl Pearson to know the reliability of crossword puzzle as instrument evaluation 
and a formula of 21KR  by Kuder Richardson to know the validity level. 
 This research describes that teaching Arabic in Junior High School "Darul 
Quran" of Malang is lexicon based teaching by using cards contained vocabulary 
and picture as media. Then, it uses (١) study plan; (٢) general guidance; (٣) nine 

steps of teaching. The use of crossword puzzle in teaching writing skill is 
effective. It can be shown by mean of crossword puzzle is ٧٣،٣ and mean of 

writing vocabulary is ٦٨،٣. It means that the ability of the student in working 

crossword puzzle is higher than the ability of the student in writing vocabulary. 
The use of crossword puzzle as an evaluation instrument has validity level ٠،٩٤ 
and reliability level ٠،٩٦٦١. Both of  reliability and validity indicate the feasibility 

of crossword puzzle as the instrument of evaluation. 
 This research was conducted in Junior High School. The future researchers 
therefore are suggested to elaborate the similar research in different education 
levels with more vocabularies and higher level of difficulty.  
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Husein, Taufik. ٢٠٠٨. Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Menggunakan Teka-teki Silang. Tesis.  Pascasarjana, Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 
Pembimbing: (I) Dr. Nurul Murtadho, MPd. (II) Dr. HM. Mujab, MA. 

Kata Kunci: Pembelajaran keterampilan menulis, Teka-teki silang, 
SMP Darul Quran Malang 

 

Keterampilan menulis mempunyai peran penting dalam pendidikan 
Bahasa Arab, oleh karena itu evaluasi keterampilan menulis sangat penting untuk 
mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, disamping  hasil evaluasi tersebut 
bisa dijadikan alat ukur efektifitas suatu proses pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran Bahasa 
Arab Berbasis Kosa Kata di SMP Darul Quran Malang, dan untuk mengetahui 
efektifitas penggunaan Teka-teki Silang sebagai media dalam pembejaran Bahasa 
Arab berbasis kosa kata. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
dengan metode penelitian eksperimen. Metode pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes, dan studi dokumentasi. Adapun metode analisis data yang 
digunakan adalah rumus product moment correlations milik Karl Pearson untuk 
mengetahui reliabilitas teka-teki silang sebagai alat evaluasi dan rumus 21KR  
milik Kuder Richardson untuk mengetahui tingkat validitasnya. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran Bahasa 
Arab Berbasis Kosa Kata di SMP Darul Quran Malang menggunakan media kartu 
kosa kata dan gambar dari kosa kata tersebut. Pelaksanaannya dilakukan dengan 
panduan (١) Rencana pembelajaran, (٢) Petunjuk umum, dan (٣) Sembilan 

langkah pembelajaran. Penggunaan Teka-teki Silang dalam pembelajaran 
keterampilan menulis dianggap efektif, hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata 
teka-teki silang ٧٣،٣ dan nilai rata-rata menulis kosa kata di luar teka-teki silang 

٦٨،٣, berarti kemampuan siswa mengerjakan teka-teki silang lebih tinggi dari 

kemampuan menulis di luar teka-teki silang. Penggunaan teka-teki silang sebagai 
alat evaluasi mempunyai tingkat validitas ٠،٩٤ dan tingkat reliabilitas ٠،٩٦٦١ yang 

keduanya menunjukkan kelayakan teka-teki silang sebagai alat evaluasi.   

Penelitian ini dilaksanakan di tingkat pendidikan menengah pertama, 
karena itu disarankan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa di 
tingkat pendidikan yang berbeda dengan menggunakan kosa kata yang berbeda 
dan tingkat kesulitan yang berbeda pula. 
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  الفصل األول

  التمهيد

  
حيتوي هذا الفصل على مقدمة البحث ومشكلته وأهدافه وأمهيته وفروضه          
واملنهج املستخدم فيه وحدود زمانيـة ومكانيـة والدراسـات الـسابقة وحتديـد              

  .املصطلحات
  
   مقدمة-١

ميثل تعليم اللغة العربية كمادة تطور مهارة االتصال فيهـا شـفهية            
هم املعلومات وتعبري الرأي والشعور وكذلك لتطوير العلـوم         كانت أو كتابية لف   
هكذا ترى وزارة الشؤون الدينية األندونيسية مادة اللغـة   . ١والتكنولوجيا والثقافة 

ويعبر أيضا أن لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا أهداف         . للمدرسة املتوسطة العربية  
منها أن يستوعب الدارسون يف املدرسة اإلبتدائية على ثالمثائة مفردة عربيـة وأن             
يستوعب الدارسون يف املدرسة املتوسطة على سبعمائة مفردة عربيـة وكـذلك            

. ى سبعمائة ومخسني مفردة عربيـة     للدارسني يف املدرسة العالية أن يستوعبوا عل      
تلقى تلك املفردات يف الكلمات بأشكال متنوعة واجلمل املربجمة تـشتمل علـى             

  .٢مواضيع تتعلق بالعقيدة واألخالق واألنشطة اليومية
 تنال االهتمام الكايف    أما يف احلقيقة فما زال استيعاب املفردات مسة ال        

يف عملية تعليم اللغة العربية ويكون هلا انطباع بأنه إجباري يف تطـوير مهـارات    
تسبب هذه  . لغوية، مع أن استيعاب املفردات أمر ضروري جيب علينا االهتمام به          

  .األحوال إخفاقا يف تعليم اللغة العربية

                                                 
١  Departemen Agama Republik Indonesia, Kurikulum Bahasa Arab (Jakarta: Dirjen Binbaga 

Agama Islam, ١٩٩٤), hal. ١٢٢  
٢  Departemen Agama Republik Indonesia, Kurikulum…, hal. ١٢٦ 



 

من ) ٢٠٠٧(هناك عوامل تسبب هذا اإلخفاق،  قال حممد خسريي          
، رغم أن املدرس عند أالن وفالـت  ٣أسباب هذا الفشل كون املدرس غري حمترف      

)Allen and Vallete(  ا يف الفصل وأهم الدوافع يف أية أحـوال٤ميثل متثيال خاص  .
وهناك أسباب هلذا القول، منها كثري من مدرسي اللغة العربية غـري متخصـصني    
لنفس املادة فيعلّم من غري مبادئ التعليم وأساليبه وما كان إال يقلّد املنهج الـذي               

  .استخدمه أساتذم السابقون
بية ال ختـتص باللغـة      اعترف اخلرباء أن الفشل يف تعليم اللغة األجن       

العربية، و إمنا يكون كذلك  يف اللغة  اإلجنليزيـة  كمـا  اعترفـت  كوجلـو                    
(Kweldju, ٢٠٠٢)يواجه تعليم اللغة اإلجنليزية املشكالت كما يواجه تعلـيم  :  قائلة

ويواجه الصعوبة يف الكـالم     ) ٤(اللغة األخرى، مثال إذا نال الدارس نتيجة أربعة         
كتابتها فهذا مناسب للنتيجة اليت ناهلا، وهكذا لو نال الـدارس           باللغة وقراءا و  

وما زال يواجه تلك الصعوبة مع كونه يعترب        ) ٩(أو تسعة   ) ٨(األخر نتيجة مثانية    
الفشل يف تعليم اللغة اإلجنليزية     . أنه قد حصل على نتيجة ممتازة يف عملية دراسته        
عالوة على ذلك كانت تعطـي      . غري مناسب لكثرة النفقات اليت تنفق يف تعلمها       

خالصة بأن احللّ لتلك املشكلة يدور حول املفردات واقترح أداء تعلـيم اللغـة              
اإلجنليزية على أساس املفردات ويف نفس الوقت قال أن هذا األسلوب مناسب يف             

  .٥أي مرحلة ويف أي عمر
نسبة إىل ذلك، يبدو لنا أن اللغة العربية حتتـاج أيـضا إىل ذلـك               

لبحث العلمي الذي قام به نـور املرتـضى وارمحـين           األسلوب، دل على ذلك ا    

                                                 
٣  Moh. Khusairi, Potret Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak, dalam Dudung Rahmat Hidayat 

dan Yayan Nurbayan (ed.), Seminar Internasional: Bahasa Arab dan Sastra Islam Kurikulum 
dan Perkembangannya (Bandung, ٢٥-٢٣ Agustus ٢٠٠٧), hal. ١٥٣ 

٤  Kasbolah, dkk, Survai Penggunaan Laboratorium Bahasa Inggris di SMA Negeri di Jawa Timur 
(Malang: Pusat Penelitian IKIP Malang, ١٨٩٠), hal. ٤٤ 

٥  Nurul Murtadho dan Irhamni, Efektifitas Pengajaran Bahasa Arab Berbasis Kosa Kata untuk 
Madrasah Ibtidaiyah, Laporan Penelitian Proyek Due-Like Batch III (Malang: Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang, ٢٠٠٣), hal. ٢ 



 

، حيث أثبت هذا البحث فعالية تعليم اللغة العربية على أساس املفردات            )٢٠٠٣(
يف املرحلة اإلبتدائية وتلك الفعالية تقع يف تنمية مهارة الكالم واالستماع والقراءة،           

كن فعاال يف تنميـة     وبعبارة أخرى أن تعليم اللغة العربية على أساس املفردات مل ي          
عبر ) ٢٠٠٧(وكذلك البحث العلمي الذي قام به شريف الدين         . ٦مهارة الكتابة 

أن هناك تغير ذو معىن عند طالب املدرسة العالية بعد أن يعطوا تعليم اللغة علـى                
  . ٧أساس املفردات

ال يزال كال الباحثني يفتحان باما للبحث العلمي اآلخر وهو عـن            
س املفردات يف املرحلة املتوسطة وعن طريقـة تنميـة          تعليم اللغة العربية على أسا    

مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية على أساس املفردات وعن وسـيلة املراجعـة              
املناسبة له وعن الطريقة اليت نستطيع ا تكيف تعليم اللغة العربية بتعلـيم اللغـة               

 -غالبا–س اإلندونيسية   اإلجنليزية مع تذكر أن اللغة األجنبية اليت تدرس يف املدار         
  . هي اللغة العربية واإلجنليزية

إن مهارة الكتابة تلعب دورا هاما يف تعليم اللغة حيث يكون الدارس            
قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال اضطربت الرمـوز، واسـتحالت            
قراءا، وأن يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة،             
وإال تعذرت ترمجتها إىل مدلوالا، وأن يكون قادرا على اختيـار الكلمـات و              
 .٨وضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشتمل عليهـا            

لتقومي ملهارة الكتابة يلعب دورا هاما ملعرفة مدى مهارم وبـذلك           كما يكون ا  
  .نتيجة هذا التقومي قابل الستخدامه كأداة لتقدير فعالية عملية التعليم

                                                 
٦  Nurul Murtadho dan Irhamni, Efektifitas Pengajaran…., hal. ٥٠ 

تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات لطلبة املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل ، شريف الدين   ٧
 ك. ، ص)٢٠٠٧اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : ماالنج (، البحث العلميمباالنج

 ٣١٦. ص) م٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسن شحاته،    ٨



 

بأن وسيلة التقومي اليت قـدمها      ) ٢٠٠٣(يرى نور املرتضى وارمحين     
 مهـارة   تعليم اللغة العربية على أساس املفردات ال تزال ناقصة خاصة يف تقـومي            

الكتابة واقترحا استخدام الكلمات املتقاطعة ملعرفة دقّة الطالب يف كتابة األحرف           
  .  ٩املعينة

الكلمات املتقاطعة هي اللعب باملربع الفارغ األبيض ومنلئه بـأحرف        
أفقـي  : وينقسم الدليل عادة إىل قسمني    . تشكل كلمة واحدة متابعة لدليل معني     

ا نظرا إىل كيفية لعبـه    . ١٠وعمودي يعتمدان على وضع الكلمة اليت جيب مألها       
والكلمات املوجودة فيها فتمثّل الكلمات املتقاطعة لعبة يستطيع ا الـدارس أن            
يزيد مفرداته العربية وتساعده يف تذكّر تلك املفردات وكانت غري مملة بل جتعلـه              

  . مستمتعا يف أثناء أدائها
وهناك فوائد أخرى يف الكلمات املتقاطعة أا تدفع الـدارس إىل أن            

 ألن اخلطأ يف املأل سيؤثر يف صحة مأل املربع األخر، و يـدفع              ميأل املربع صحيحا  
اخلطأ فيه الدارس إىل البحث عن املفردات األخرى املناسبة، لذلك تـدفع هـذه              
اللعبة الدارس أن يكشف خزانة مفرداته ويف نفس الوقت تدفعه أيـضا أن يهـتم      

مام الدارسني يف   وكذلك تثري عملية الكلمات املتقاطعة اهت     . جاء تلك املفردات  
وهذا احلال مناسب مبراحل تعليم مهارة الكتابة       . كتابة الكلمات حرفا حبرف بدقة    

اليت بدأت من ما قبل احلرف فكتابة احلرف فكتابة الكلمـات فكتابـة اجلملـة               
  .   فالكتابة املقيدة مث الكتابة احلرة

قدم الباحث تصميم الكلمات املتقاطعة بصفتها وسـيلة التقـومي يف           
هارة الكتابة لتعليم اللغة العربية على أساس املفردات ملواصلة ما فعله الباحثان عن    م

                                                 
٩  Nurul Murtadho dan Irhamni, Efektifitas Pengajaran…., hal. ٥١  
١٠ www.wikipedia.com, ٠٤ April ٢٠٠٨, www.andriewongso.com/tahukahanda/tekatekisilang, ٢٤ 

Juni ٢٠٠٨ 
  



 

هذا األسلوب، وكذلك يريد الباحث أن يسهم يف تطوير تعليم اللغة العربية على             
  . أساس املفردات

سـنان  " دارالقرآن"ونظرا إىل املالحظة األوىل أن املدرسة املتوسطة        
يطبق تعليم اللغة العربية على أساس املفردات، مع        واتو كدي سنجاساري ماالنج     

لذلك يقوم الباحـث    . أا مدرسة عامة وتضع مادة اللغة العربية كمنهج حملي هلا         
  .بالبحث يف تقومي مهارة الكتابة باستخدام الكلمات املتقاطعة ذه املدرسة

  
   أسئلة البحث-٢

فمـن  طبقا ملا سبق أن أوضحه الباحث من خلفية هـذا البحـث،             
الضروري للباحث أن حيدد املسألة اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية علـى أسـاس              
املفردات يف املرحلة املتوسطة ووفعالية استخدام الكلمـات املتقاطعـة كوسـيلة            

  :لتدريس مهارة الكتابة العربية فيه كما يلي
طة كيف يكون تعليم اللغة العربية على أساس املفردات يف املدرسة املتوس           )١

 سنان واتو كدي سنجاساري ماالنج؟" دار القرآن"

ما مدى فعالية استخدام الكلمات املتقاطعة كوسيلة لتعليم اللغة العربيـة            )٢
سنان واتو كدي   " دار القرآن "على أساس املفردات يف املدرسة املتوسطة       

 سنجاساري ماالنج؟

 
   أهداف البحث-٣

  :يستهدف هذا البحث إىل
اللغة العربية على أساس املفردات يف املدرسة املتوسطة        الكشف عن تعليم     )١

 .سنان واتو كدي سنجاساري ماالنج" دار القرآن"



 

الكشف عن مدى فعالية استخدام الكلمات املتقاطعة كوسيلة لتعليم اللغة           )٢
سنان واتو  " دار القرآن "العربية على أساس املفردات يف املدرسة املتوسطة        

 . كدي سنجاساري ماالنج

 
   أمهية البحث-٤

يرجى من هذا البحث أن يستفيد منه املدرسون يف استحداث تقنية            
جديدة يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارات لغوية لدى الدارسني كما ينتفع بـه              
الباحثون يف هذا اال وأن يكون هذا البحث إسهاما مفيدا يف تطوير تعليم اللغة              

  . قدمه نور املرتضى وارمحينالعربية على أساس املفردات الذي
  

   فروض البحث-٥

أن استخدام الكلمات املتقاطعة تعترب     : يقدم الباحث فروض البحث     
  .فعال لتدريس مهارة الكتابة العربية

  
   حدود البحث-٦

أجريت عملية هذا البحث يف الفصول األول والثاين والثالـث مـن            
جاساري ماالنج لكون اللغـة  سنان واتو كدي سن" دار القرآن "املدرسة املتوسطة   

وأن بيانات البحث هنا طلبة املدرسة      . العربية مادة تعطى يف تلك الفصول الثالثة      
وأجري أخذ البيانـات    . م٢٠٠٨-٢٠٠٧يف سنة دراسية    " دار القرآن "املتوسطة  

هناك ثالث لقاءات يف األسبوع، لقاءان اثنان لتوصـيل         . طوال ثالثة أشهر تقريبا   
 ويف اللقاء الثالث مراجعة بالكلمـات       -عربية على أساس املفردات   اللغة ال –املواد  

  . املتقاطعة
  



 

  الدراسات السابقة. ٧

-هذا البحث ليس أول حبث إما يف جمال تطوير تعليم اللغة األجنبية             
والبحوث الذي وفـق    .  وإما يف جمال تعليمها يف املرحلة املتوسطة       -خاصة العربية 

  :عليها الباحث يف هذا الصدر هي

 )٢٠٠٣(نور املرتضى وارمحين  )١
فعالية تعليم اللغة العربية علـى أسـاس املفـردات        " قام الباحثان مبوضوع    
، يستهدف هذا البحث الكشف على فعالية تعليم اللغة         "للمدرسة اإلبتدائية 

العربية على أساس املفردات باستخدام البطاقات يف حتسني مهارات لغويـة           
والنتيجة أن تعليم اللغة العربيـة      . راءة والكتابة وهي االستماع والكالم والق   

على أساس املفردات يف املدرسة اإلبتدائية له فعالية يف حتـسني املهـارات             
ولكن تعليم اللغة العربية علىى أساس املفردات       . اللغوية األربعة إال الكتابة   

  . مثرية ومرحية وجذابة والطالب ال يشعرون بامللل

 )٢٠٠٧(شريف الدين  )٢
تدريس مهارة الكالم على أساس املفـردات لطلبـة         "قام الباحث مبوضوع    

، يستهدف هذا البحـث     "املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج     
الكشف عن وصف تدريس مهارة الكالم عند الطلبة وقدرم قبل تدريس           

حث مهارة الكالم على أساس املفردات وبعده وفعاليته وقد نتج من هذا الب           
على وجود عالقة وطيدة بني تدريس مهارة الكالم على أساس املقـردات            

التدريس على أساس املفردات فعال لترقية الكفاءة يف        . وبني النتائج الدراسية  
الكالم ألنه يسهل ويعجل عملية استيعاب الطالب للمفـردات وتطبيـق           

  .الكالم ويزيد من احلماسة والثقة بالنفس

  



 

 )٢٠٠٧ (حممد رضا السقاف )٣
تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقـات يف املعهـد         "قام الباحث مبوضوع    

، يستهدف هـذا البحـث      "كديري" دار املعرفة "العصري غونتور الثالث    
اكتشاف الكفاءة الدراسية يف الكالم وفعالية تدريس الكـالم باسـتخدام           

 باسـتخدام   البطاقات لطالب ذلك املعهد، والنتيجة أن تعليم اللغة العربيـة         
البطاقات مرحية وجذابة وتزيد قدرم على استيعاب مهارة الكالم وتساعد          

 .على تنويع املهارات األخرى مثل احملفوظات واإلمالء واإلنشاء

 )٢٠٠٧(حممد نظام مهامي  )٤
تطبيق التقومي الشامل يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة         "قام الباحث مبوضوع    
، يستهدف هذا البحث وصف     "حلكومية الثالثة ماالنج  املتوسطة اإلسالمية ا  

تطبيق نظام التقومي الشامل يف تعليم اللغة العربية من خالل التقرير وتقـدمي             
عرض الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج ووصف          
مدى فعالية تطبيق نظام التقومي الشامل يف تعليم اللغة العربية مـن خـالل              

ونتيجة هذا البحث أن تطبيق نظام التقومي الشامل من         . التقرير وتقدمي عرض  
خالل التقرير له فعالية لكشف ولتحسني كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة يف       
تعليم اللغة العربية وأن تطبيق نظام التقومي الشامل من خالل تقدمي العرض له             

راءة يف تعليم اللغة العربية     فعالية لكشف كفاءة الطالب يف مهارة الكالم والق       
وأن تطبيق نظام التقومي الشامل من خالل التقرير وتقـدمي العـرض عنـد              
الطالب يؤدي إىل حتسني اإلبتكار من قبل الطـالب إليـصال األفكـار             

  .واإلحساس شفويا أو حتريريا باللغة العربية

  

  



 

  حتديد املصطلحات. ٨

تخطيط والتنفيذ والتقومي  لتنمية أنشطة تشتمل على ال  : تدريس مهارة الكتابة   )١
املهارة يف نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه             

 .١١والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل تناسب مع غرض الكاتب

هي اللعب باملربع الفارغ األبيض ومنلئه بأحرف تشكل        : الكلمات املتقاطعة  )٢
أفقـي  : وينقسم الدليل عادة إىل قـسمني     . احدة متابعة لدليل معني   كلمة و 

 .١٢وعمودي يعتمدان على وضع الكلمة اليت جيب مألها

هي املدرسة ملرحلة املتوسطة الـيت      : االنجم" دار القرآن "املدرسة املتوسطة    )٣
، وهـي  تقـع يف سـنان واتوكـدي     "دار القـرآن "تقوم حتت املؤسسة  
 .سنجاساري ماالنج

                                                 
جامعة : مةمكة املكر (القسم الثاين املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  ١١

أسس إعداد ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  وانظر أيضا ٥٨٩. ، ص)أم القرى، دون سنة
  ٦٣. ، ص)دون سنةدار االعتصام، : --- (الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية

١٢ www.andriewongso.com/tahukahanda/tekatekisilang, ٢٤ Juni ٢٠٠٨ 



 

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري
  

األول يبحث عن الكتابـة، والثـاين       : حيتوي هذا الباب على ثالثة مباحث     
  .يبحث عن املفردات، والثالث يبحث عن التقومي

  
  الكتابة: األولاملبحث 

   مفهوم مهارة الكتابة-١

السؤال الذي يبدو يف أول مرة يف هذا الفصل هو ما املقـصود مـن               
أو  copyingالكتابة؟ يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النـسخ            

ويتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف العمليـات العقليـة            spellingالتهجئة  
النفس، قال رشدي أمحد طعيمة أن الكتابة حـسب التـصور           الالزمة للتعبري عن    

األخري نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقـدرة     
  . ١٣على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل تناسب مع غرض الكاتب

يد عبـد اهللا أن الكتابـة رسـم         وقال ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلم      
احلروف خبط واضح ال لبس فيه وال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمـات              
وفق قواعد الكتابة العربية املتفق عليها لدى أهلها حبيث تعطى يف النهايـة معـىن               

  . ١٤مفيدا وداللة معينة
من خالل هذه التعريفات السابقات نرى أن الكتابـة تتنـاول ثالثـة             

  :جوانب، وهي

                                                 
١٣

 ٥٨٩. ، ص...املرجع يفرشدي أمحد طعيمة،   

١٤
 ٦٣. ، ص...أسس إعداد ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  



 

مراعاة احلروف اليت تكتـب فـوق       : اخلط الواضح ومهاراته الفرعية، مثل     )١
السطر واحلروف اليت ترتل عنه واحلروف املطموسة وغري املطموسة وأسنان          

  .احلروف وغري ذلك

عىن مراعاة ترتيب حروف الكلمة وفـق       النهج السليم حلروف الكلمات، مب     )٢
نطقها ومراعاة احلروف اليت تنطق وال تكتب ومراعاة الفـرق بـني التـاء         

  .املربوطة والتاء املفتوحة والتنوين واإلدغام وغري ذلك

تركيب اجلمل وتضافرها حبيث حتمل معىن ومضمونا، ويتضمن هذا العنصر           )٣
   .١٥مراعاة القواعد النحوية والصرفية والكتابة

  
   أمهية الكتابة-٢

تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات االلغة كما تعترب القـدرة علـى              
إن الكتابة تعترب من مفـاخر      . الكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعلم اللغة األجنبية       

ته حيث ذكر العلماء األنتروبولوجي أن اإلنسان       العقل اإلنساين ودليل على عظم    
حني اخترع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي و  بالكتابة سجل تارخيه وحافظ على بقائه   

و إذا كانـت    . وبدوا قد ال تستطيع اجلماعات أن تبقى يف بقاء ثقافتها وتراثها          
ـ            ة الـتفكري   للغة يف حياة اإلنسان وظيفتان أساسيتان مها االتصال و تسهيل عملي

والكتابـة وإن   . والتعبري عن النفس فإن الكتابة قادرة على أداء هاتني الـوظيفتني          
كانت مهمة كوسيلة من وسائل االتصال والتعبري عن النفس والفكر، فإا مهمة            
أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس للغة العربية إىل القـدرة علـى أن               

                                                 
١٥

 ٦٣. ، ص...أسس إعداد ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  



 

ساعد الدارس على التقاط املفردات و تعرف       يكتب ا كما يتحدث و يقرأ فهي ت       
  .١٦التراكيب واستخدامها

 بثالثة  وتدريب الدارس على الكتابة يف حجرة الدراسة يتركز يف العناية         
أمور، وهي قدرة الدارس على الكتابة الصحيحة إمالئيا و إجادة اخلط وقدرتـه             

أي ألن يكون الدارس قادرا على . على التعبري عما لديه من أفكار يف وضوح ودقة
رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال اضطربت الرموز، واسـتحالت قراءـا، وأن            

يت اتفق عليها أهل اللغة، وإال تعذرت       يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة ال      
ترمجتها إىل مدلوالا، وأن يكون قادرا على اختيار الكلمات و وضعها يف نظـام           

  .١٧خاص، وإال استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشتمل عليها
  

   أهداف تعليم مهارة الكتابة-٣

تستهدف عملية تعليم مهارة الكتابة كما قاله حممد كامـل الناقـة إىل             
  :١٨متكني الدارس من

 .كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته )١

ت العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييـز شـكل           كتابة الكلما  )٢
 .احلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخرها

 .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح سليم )٣

 .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار )٤
                                                 

١٦
مكة   (طرق تدريسه-مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسهحممود كامل  الناقة،     

 ٢٣٠-٢٢٩. ، ص)م١٩٨٥جامعة أم القرى، : املكرمة

١٧
. ص) م٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق  حسن شحاته،  

٣١٦ 

١٨
 ٢٣٧-٢٣٦. ، ص...تعليم اللغة العربية حممد كامل الناقة،  



 

 .معرفة عالمات الترقيم ودالالا وكيفية استخدامها )٥

ا يف اللغة العربية من بعض االختالفات بـني         معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك م     )٦
النطق والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية ا يف الكتابة كالتنوين        

 .مثال والتاء املفتوحة واملربوطة واهلمزات وغريها

 .ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الترتيب العريب املناسب للكلمات )٧

ل مستخدما الكلمات صحيحة يف سـياقها مـن         ترمجة أفكاره كتابة يف مج     )٨
 .حيث تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغيري املعىن

 .ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصياغ النحوية املناسبة )٩

 .استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها )١٠

 .سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة )١١

  :١٩كما وضح رشدي أمحد طعيمة أهداف تعليم مهارة الكتابة من بينها
إزالة حالة التوتر اليت يشعر ا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية و عـدم               )١

 .تشتيت انتباهه بني مهاراا

كتوب للرموز اللغوية فذلك شأنه زيادة ثقته       إشباع رغبته يف تعرف الشكل امل      )٢
 .بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلا

تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل وذلك بتمكني الدارس مـن            )٣
 . ممارسة نطقها منفردا يف البيت

ند احلاجة  متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلّمها يف الفصل واسترجاعها ع           )٤
 .إليها

                                                 
١٩

 ٥٩٢-٥٩١. ، ص...املرجع يف تعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة،  



 

إن الكتابة نشاط لغوي مركـب إذ يـستلزم         . يئته لتعلم املهارات األخرى    )٥
القدرة على متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءا وذلك قبل شروع يف            

 .وال شك أن تدريب على الكتابة من شأنه تدعيم املهارات األخرى. كتابتها

تطيع من خالله الوقوف على مدى تقـدم        إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نس      )٦
إن . فمن خالهلا ميكن قياس هذه املهـارات      . الدارس يف تعلم اللغات األخرى    

التدريب على الكتابة من شأنه أن يزود الدارس يف مهارة وظيفية خيتاجها بعد             
 . ذلك يف حياته

وقال أيضا يف باب االستعداد للكتابة ينبغي ختصيص عدد من التدريبات           
 على أن تـستهدف     -وية فيي الصفوف األولية لتنمية استعداد الدارس للكتابة       اللغ

  :٢٠هذه التدريبات
 .توجيه الدارس إىل كيفية إمساك القلم والكتابة باليد اليمىن )١

 .مية قدرة الدارس على تتبع رسم احلروفتن )٢

 .تنمية قدرة الدارس على تقسيم الكالم إىل كلمات والكلمات إىل مقاطع )٣

 .تنمية قدرة الدارس على تكوين األشكال اهلندسية ورسم اخلطوط )٤

تنمية قدرة الدارس على حماكات الكلمات وكتابتها بشكل مقروء ومراعات           )٥
 .روف والكلماتتناسب املسافات بني احل

تنمية قدرة الدارس على التمييز بني احلروف يف أوضاعها املختلفـة أصـواتا              )٦
  .ورمسا

  
  

                                                 
٢٠

دار الفكر العريب، : القاهرة (مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة،    
 ١٣٤. ، ص)م١٩٩٨



 

   مراحل تعليم مهارة الكتابة-٤

إن التدرج مبدأ تربوي ينطبق على مجيع حاالت التعلم، سواء يف ذلـك        
عليم ويقضي مبدأ التدرج أن يسري الت     . تعلم اللغات أو تعلم أية مادة دراسية أخرى       

وإن كـان   . وفقا خلطة مصممة بعناية تبدأ بسهل وتتدرج إىل الصعب فاألصعب         
فاإلمالء  copyingمبدأ التدرج مطبقا على الكتابة فتبدأ باخلط مث تنتقل إىل النسخ            

ومن املمكن أن توضع هذا التدرج يف صيغة أخرى         . فالكتابة املقيدة فالكتابة احلرة   
هلذا التـدرج   .  الكلمات فاجلمل فالفقرة فاملقال    تبدأ باحلروف، مث تنتقل إىل    : هي

السبب األول تربوي، إذ يضمن لنا التدرج االنتقال من السهل          . سببان على األقل  
والسبب الثاين منطقي،  إذ ال نستطيع أن نعلم كتابة املقال قبـل أن              . إىل الصعب 

 كتابـة   وال نستطيع أن نعلـم    . نعلم كتابة الفقرة، ألن املقال يتكون من فقرات       
وال نستطيع أن نعلم كتابة اجلملة قبل أن نعلـم        . الفقرة قبل أن نعلم كتابة اجلملة     

  .٢١وال نستطيع أن نعلم كتابة الكلمة قبل أن نعلم كتابة احلروف. كتابة الكلمة
  

  احلروفما قبل  -أ 

يتعلم الدارس يف هذه املرحلة طريقة إمساك القلم ووضـع الـدفتر            
ويتعلم أيضا حتكما بطول اخلط الذي يرمسه واجتاهه وبدايتـه وايتـه            . أمامه

وتكون اخلطوط يف هـذه املرحلـة       . متهيدا لكتابة احلروف يف املرحلة التالية     
. أفقيـة أو عموديـة    واخلطوط املستقيمة تكون مائلة أو      . مستقيمة أو منحنية  

  . واخلطوط املنحنية تكون ذا درجات متفاوتة يف االحنناء
  
  
  

                                                 
٢١

 ١٢٩. ص) م١٩٧٩الفرردق التجارية، : الرياض(أساليب تدريس اللغة العربية  حممد علي اخلويل،  



 

 كتابة احلروف  - ب 

بعد أن يتمرن الدارس على تشكيل اخلطوط ينتقل إىل تعلم كتابـة            
  : ويستحسن أن يتم هذا بالتدرج التايل. احلروف

  . تكتب احلروف بأشكاهلا املنفصلة قبل كتابتها بأشكاهلا املتصلة )١
 .تكتب احلروف بترتيبها الفبائي املعروف )٢
 .تكتب احلروف قبل كتابة املقاطع أو الكلمات )٣
 .يكتب حرف واحد أو اثنان جديدان يف كل درس )٤
 كتابة املعلم النموذجية على السبورة تسبق بدأ الدارس بالكتابة على دفتره )٥

 النسخ  - ج 

فصلة ومتصلة، من بعد أن يتم تدريب الدارس على كتابة احلروف من
املفيد أن يطلب املدرس من دارسيه أن ينسخوا دروس القراءة اليت يتعلموا يف             

  :ومن فوائد النسخ. كتاب القراءة األساسي
فهو . النسخ تدريب إضايف يتمرن الدارس من خالله على كتابة احلروف          )١

وإذا أصر املدرس على النسخ اجليد، فإن النخ يكـون          . تدريب على اخلط  
  .تدريبا على اخلط اجلميل اجليد

 .النسخ ينمي إحساس الدارس بالتهجئة الصحيحة )٢
النسخ يفيد يف التدريب الدارس على الترقيم، أي وضع النقط والفواصـل         )٣

وعالمات االستفهام وعالمات التعجب وعالمات االقتباس وسواها مـن         
 .عالمات الترقيم

 . ت و تراكيبالنسخ يعزز ما تعلمه الدارس من مفردا )٤

  
  
  



 

 اإلمالء -د 

بعد أن يتدرب الدارس على النسخ مدة معقولة من املمكن أن تبدأ            
وهي مرحلة الكشف عن مدى قدرة الدارس على كتابة مـا           . مرحلة اإلمالء 

إن ابتداء اإلمالء ال يعين توقف النسخ بل من املـالوف أن يـستمرا              . يسمع
دى الدارس قرأها ونسخها وتعلـم      ويكون اإلمالء عادة يف مادة مألوفة ل      .معا

ومن األفضل أن يعني املدرس مادة قرائية يستعد عليهـا          . مفرداا وتراكيبها 
هذا أفضل من إمالء فجـائي مل يكـن         . الدارس يف البيت ليعطيه منها إمالء     

الدارس قد استعد على مادته، ألن اإلمالء املعلن مسبقا يعطي فرصة للـدارس         
  .اإلمالء الفجائي الذي مل يسبقه استعداد مماثلكي يستعد ويتدرب خبالف 

  :ولإلمالء فوائد عديدة تتصل باملهارات اللغوية املتنوعة، وهي أن
  . اإلمالء تدريب على الكتابة الصحيحة، أي التهجئة الصحيحة )١
اإلمالء يكشف عن قدرة الدارس عل  متييز بني األصوات اللغوية وخاصة             )٢

 .األصوات املتقاربة
 .إلمالء يعزز معرفة الدارس باملفردات والتراكيب اللغويةا )٣
 .اإلمالء يكشف عن قدرة الدارس على الترقيم الصحيح )٤
 

 الكتابة املقيدة -ه 

ميكن للدارس أن يتعلم الكتابة املقيدة بعد أن يتعلم كتابة احلـروف            
ومن املمكـن أن تأخـذ      . وهي مرحلة يسبق الكتابة احلرة    . والنسخ واإلمالء 

  :لكتابة املقيدة أحد األشكال اآلتيةا
يطلب من الدارس أن يكتب عدة مجل موازية جلملة معينة،   . اجلمل املوازية  )١

مثـال ذلـك أن تكـون       . ويعطي الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلمل     
مـثال،  ) البنـت (كتب الولد درسه، وتكون كلمة التعـويض   : النموذج

  .كتبت البنت درسها: فيكتب الدارس



 

. يطلب للدارس مثل ما يف اجلمل املوازية وإمنا هنا بالفقرة         . لفقرة املوازية ا )٢
يستدعي هذا بالطبع تغري األفعال والضمائر والصفات واألحوال اليت تتعلق          

 .بالتغري الطلوب
يطلب من الدارس أن ميأل الفراغ يف اجلملة بالكلمـة          . الكلمات احملذوفة  )٣

و عطف أو استفهام أو شرط أو غري ذلك         احملذوفة اليت قد تكون أداة جر أ      
 .وقد تكون الكلمة احملذوفة كلمة حمتوى

تعطي للدارس جمموعة من الكلمات، يطلـب منـه أن          . ترتيب الكلمات  )٤
 .يرتبها ليعمل منها مجلة صحيحة

تعطي للدارس جمموعة غري مرتبة من اجلمل و يطلب منه أن    . ترتيب اجلمل  )٥
 .كاملةيرتبها ليعمل منها فقرة مت

 .وغريها من األشكال )٦
 

 الكتابة احلرة  -و 

وال بد  . تأيت الكتابة احلرة يف املرحلة األخرية من منو املهارة الكتابية         
اهلـامش،  : من تعليم الدارس بعض املهارات اآللية املتعلقة بالكتابة احلرة مثل         

  .التاريخ، العنوان، مؤشر الفقرة،مكان الكتابة، وأدوات الكتابة
املوضوع القصـصي،   : ن تقسيم موضوعات الكتابة احلرة إىل     وميك

  .٢٢الوضوع الوصفي، املوضوع العرضي، املوضوع اجلديل، والتلخيص
  
  
  
  

                                                 
٢٢

 ١٤٢-١٢٩.  ص،...أساليب تدريس حممد علي اخلويل،   



 

  
  املفردات: املبحث الثاين

 مفهوم املفردات -١

مـد علـي    املفردات مشتقة من فرد تسمى أبضا بالكلمة، وهي عند حم         
ـ يف اإلجنليزية تسمى . ٢٣اخلويل أصغر وحدة لغوية حرة  ,word, term, names بـ

expressionو يف اصطالح القاموس  ، ٢٤Oxford Learner's Pocket Dictionary أن 
كل كلمة يف   ) ٢(كل كلمة يستوعبها الناس ويستخدموا أو       ) ١(املفردات هي   

  .٢٥قائمة الكلمات هلا معىن معني) ٣(اللغة أو 
مجيع الكلمات املضمونة يف اللغـة،      ) ١(قال أحكادية إن املفردات هي      

الكلمات اليت استوعب عليه الشخص أو الكلمات اليت يستخدمها مجاعة يف           ) ٢(
قائمة الكلمـات والعبـارات   ) ٤(الكلمة املستخدمة يف العلوم، ) ٣(نفس البيئة،   

  .٢٦اواملصطلحات يف اللغة اليت تنظم هجائية ومعها حتديده
  

 أمهية املفردات -٢

املفردات تلعب دورا هاما يف إبراز أفكار وخربات شخص وفهمهمـا           
وإذا مل تكـن  . وهي اللبنات األوىل يف عملية التعبري عن الفكـر      . ٢٧قوال أو كتابة  

املفردات مناسبة هلدفها فإن تعبرينا عن الفكر يصبح مثل البناء التهاوي القائم على             
ولذلك فاإلنسان الذي ال يسيطر على ألفاظ اللغة        . لبنات ضعيفة أو غري مناسة هلا     

                                                 
٢٣

 ٨٩. ، ص...أساليب تدريسحممد علي اخلويل،   
٢٤ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut: Libraire du Liban, ١٩٧٤), hal. ٧٠٤ 
٢٥ Oxford University, Oxford  Learner's Pocket Dictionary (New York: Oxford University Press, 

٢٠٠٥), hal. ٤٨٢ 
٢٦ Ahkadiyah, dkk, Pengajaran Kosa Kata (Jakarta: Dikti, ١٩٩١), hal. ٤١ 
٢٧ Depdikbud, Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) Juklak Sistem Penilaian (Jakarta: 

Depdikbud) 



 

 ٢٨. يستطيع أن يسيطر على أفكاره وال التعـبري عنـها          وال حيسن استخدامها ال   
هذا دليل على أن    . املفردات إذن عنصر أساسي ومهم يف حسن التعبري عن الفكر         

منطوقة كانـت   /عملية اللغة قوال  استيعاب الشخص على املفردات له دور هام يف         
مكتوبة يف احلياة  اليومية أو األكادميية، كما تكون للمفردات مهم أيضا            /او كتابة 

  . ملتعلم اللغة، لذلك جيب على متعلم اللغة أن يستوعب على املفردات
 

 أهداف  تعليم  املفردات -٣

، ليس اهلدف من تعليم املفردات أن يتقن الطالب نطق أصواا فحسب          
أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منـها، أو جمـرد وصـفها يف                
تركيب لغوي صحيح، إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب             
قادرا على هذا كله، باإلضافة على شيء آخر هو أن يكون قادرا على اسـتخدام               

  .٢٩الكلمة املناسبة يف السياق املناسب
  

 أنواع املفردات -٤

صلى املعىن األ ) ١: (يقسم فؤاد أفندي املفردات حسب املعىن إىل قسمني       
املعىن اإلضايف وهو املعىن الزائد يشتمل على       ) ٢(وهو املعىن املوجود يف القاموس و     

أما تقسيم املفردات   . أحوال أو فكرة غامضة خاصة حمصولة من خربات أهل اللغة         
املفردات املعجمية وهي املفردات هلا معـىت يف        ) ١: (حسب الوظيفة فإىل قسمني   

                                                 
. ، ص)ه١٤٠٤جامعة امللك السعود، : الرياض (التحرير العريب أمحد شوقي رضوان و عثمان صاحل الفريح، ٢٨

٢١ 

دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا  بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،  عبد الرمحن٢٩
 ٤٥. ، ص)ه١٤٢٤مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية للجميع، : الرياض() اجلانب النظري(



 

ت الوظيفية وهي املفردات اليت يشتمل علـى        املفردا) ٢(املعجم أو القاموس، و     
  .٣٠وظيفة معينة مثل حرف اجلر واسم املوصول والضمائر وغريها

 أكثرها شيوعا علـى  ٣١أما تقسيمات املفردات عند رشدي أمحد طعيمة 
وتفصيل كل منهل ما    . حسب املهارات اللغوية، واملعىن، والتخصص، واالستخدام     

  :يلي
 :ميكن تقسيم املفردات كالتايل: تقسيمها حسب املهارات اللغوية  -أ 

) ١: (وهذه تنقسم إىل نوعني understanding vocabularyمفردات للفهم  )١
االستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها       

القراءة ويقصد بـذلك    ) ٢(وفهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني، و      
جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل ا           

  .على صفحة مطبوعة

) ١: (وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني speaking vocabularyالم مفردات للك )٢
 ويقصد ا جمموع الكلمات اليت يـستخدمها الفـرد يف           informalعادية  

 ويقصد ا جمموع الكلمـات الـيت        formal موقفية) ٢(احلياة اليومية، و  
حيتفظ ا الفرد وال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكـن لـه               

 .مناسبة

) ١: ( وهذه أيضا تنقسم إىل نوعنيwriting vocabularyفردات للكتابة  م )٣
عادية ويقصد ا جمموع الكلمات اليت يـستخدمها الفـرد يف مواقـف             

موقفية ويقصد ـا    ) ٢(االتصال الكتايب الشخصي مثل أخذ مذكرات، و      
جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب الرمسي          

 .اخل...دمي طلب للعمل أو كتابة تقريرمثل تق
                                                 
٣٠ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Teknik 

(Malang: Misykat, ٢٠٠٥), hal. ٩٧-٩٦ 
 ٦١٨-٦١٦. ، ص...املرجع يف تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة،  ٣١



 

) ١: ( وهذه أيضا تنقسم إىل نوعنيpotential vocabularyمفردات كامنة  )٤
 ويقصد ا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق          context سياقية

 ويقصد ا جمموع الكلمات اليت      analysisحتليلية  ) ٢(الذي وردت فيه، و   
ا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من          ميكن تفسريها استناد  

  .حروف أو ما نقص، أة يف ضوؤ اإلملام بلغات أخرى

 :ميكن أيضا تقسيم املفردات كالتايل: تقسيمها حسب املعىن  - ب 
 ويقصد ـا جممـوع املفـردات    content vocabulary كلمات احملتوى )١

  .ألفعالاألساسية اليت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء وا

 ويقصد ا جمموع املفردات اليت تـربط  function wordsكلمات وظيفية  )٢
املفردات واجلمل واليت يستعان ا على إمتام الرسالة مثل حـروف اجلـر             

 .والعطف وأدوات الربط بشكل عام

 ويقصد ا جمموع املفردات اليت ال تنقل cluster wordsكلمات عنقودية  )٣
قلة بذاا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخـرى مـساعدة          معىن معينا وهي مست   

فهذه الكلمة تكون   ) رغب(تنقل من خالهلا إىل املستقبل معىن خاصا مثل         
 .رغب عن: رغب يف وتكون مبعىن انصريف قولنا: مبعىن أحب يف قولنا

  

 :ميكن أيضا تقسيم املفردات كالتايل: تقسيمها حسب التخصص  - ج 
 ويقصد ا جمموع الكلمات العامة الـيت  service wordsكلمات خادمة  )١

يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أة اسـتخداماته الرمسيـة غـري             
  .التخصصية



 

 ويقصد ا جمموع الكلمات اليت special content wordsكلمات ختصصية  )٢
وتـسمى أيـضا    . تنقل نعاين خاصة أو تستخدم بكثرة من حمال معـني         

 .utility wordsوكلمات االستخدام  local wordsة بالكلمات احمللي

 :ميكن أيضا تقسيم املفردات كالتايل: تقسيمها حسب اإلستخدام -د 
 ويقصد ا جمموع املفردات اليت يكثر الفـرد  active wordsكلمات نشيطة  )١

  .من استعماهلا يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤها بكثرة

 ويقصد ا جمموع الكلمات اليت حيتفظ الفرد passive wordsلة كلمات خام )٢
وهذا النوع من املفردات يفهم الفرد . ا يف رصيده اللغوي وإن مل يستعملها 

دالالته واستخداماته عندما يظهر له على الصفحة املطبوعـة أو يـصل إىل             
 .مسعه

  
 أسس اختيار املفردات -٥

ملفردات لتعليم اللغة العربية، هناك جمموعة من األسس يف اختيار ا
  : كما تلي٣٢واألسس عند رشدي أمحد طعيمة

 نفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها ما دامت متفقة          frequency: التواتر )١
  .معها يف املعىن

ستخدم أكثر من بلد عريب على       تفضل الكلمة اليت ت    range: التوزع أو املدى   )٢
 . تلك اليت توجد يف بلد واحد

 تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حـني           availability: املتاحية )٣
ويقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت       . يطلبها واليت تؤدي له معىن حمددا     

 .يستخدموا يف جماالت معينة

                                                 
٣٢

 ٦٢٠-٦١٨. ص...املرجع يف تعليم اللغةرشدي أمحد طعيمة،   



 

الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمـة          تفضل   familiarity: األلفة )٤
 .املهجورة نادرة االستخدام

 تفضل الكلمة اليت تغطى عدة جماالت يف وقت واحد عن           coverage: الشمول )٥
أفضل يف رأينا عن كلمة     ) بيت(تلك اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة، فكلمة         

 )مرتل(

ليت تشيعحاجة معينة عند الدارس علـى        تفضل الكلمة ا   significance: األمهية )٦
 .تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها  أو حيتاجها قليال

 .تفضل الكلمة العربية على غريها: العروبة )٧

  
 طريقة تعليم املفردات -٦

  :٣٣يكتسب الدارس املفردات ويتعرف ا باخلطوات التالية
على املدرس أن يعطي فرصا يف أوائل تعليم املفردات ألن          : استماع املفردات  )١

  .يستمعها كثريا، سواء كان املدرس ينطقها مستقلة أو يف اجلملة

 .اعطاء الفرصة للدارس ألن ينطق املفردات اليت مسعها: نطق املفردات )٢

على املدرس اعطاء معـىن الكلمـة وأن جيهـد يف           : يح معىن املفردات  توض )٣
 .االبتعاد عن الترمجة إال للمفردات املعينة، األشياء غري حمسوسة مثال

أليب أخ  (مثال، يستطيع للمدرس أن يلقي سـياقا        ) عم(لبيان معىن   : السياق )٤
 ).امسه أمحد، فأمحد عمي

 عند الدارس سيكون فعاال يف تعريـف        استخدام الكلمة املعروفة  : التعريف )٥
 العم أخ األب    : مثال. املفردات

                                                 
٣٣

 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab..., hal. ١٠١-٩٨ 



 

 املترادفات واملضادات )٦

 األشياء حول الدارس )٧

يساعد عرض الصور يف بيان معىن املفردات، ومتكـن الـصور يف            : الصور )٨
 .أشكال متنوعة مثل البطاقة، الصور املسلسة، قطع من الة، وغريها

 .طيع للمدرس أن يفيد مما حوله أو جسمه وينحتها الدارسيست: التمثيل )٩

بعد أن مسع الدارس املفردات ونطقها ويفهم معناها فيكتبها         : قراءة املفردات  )١٠
 .املدرس على السبورة لكي يستطيع للدارس قراءا بصوت مرتفع

كتابة املفردات تساعد كثريا على استيعاا لدى الدارس، جيوز للـدارس أن            )١١
 .يكتبها على الدفتر أو السبورة

هذه آخر اخلطوات يف تعليم املفـردات وهـي اسـتخدام           : تركيب اجلملة  )١٢
  .املفردات اجلديدة لتركيب اجلملة الكاملة

و هناك أساليب يف توضيح املعىن، كتب عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان            
  :٣٤تسعة أساليب التالية

: بيان ما تدل عليه الكلمة بإبراز عينها أو صورا إن كانت حمسوسة، مثـال              )١
 .القلم

 .املشي، فتح الباب، يضحك: المتثيل املعىن، مث )٢
 .مريض يشكو من بطنه: متثيل الدور، مثال )٣
 .ذكر املتضادات واملترادفات )٤
 )زوج، زوجة، أوالد، أسرة: للعائلة نذكر الكلمات: تداعي املعىن، مثال )٥

                                                 
 وانظر أيضا أزهر أرشد، ٤٦.  ص...دروس الدورات التدريبيةؤه، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمال  ٣٤

.  ، ص)م١٩٩٨مطبعة األحكام، : أوجونج باندونج(مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة 
٩٨-٩٧ 



 

 .ذكر أصل الكلمة ومشتقاا )٦
 .شرح معىن الكلمة بالعربية )٧
 . على معرفة املعىن أكثرإعادة القراءة وتعددها يساعد )٨
 .البحث يف املعجم )٩

  :٣٥وأيضا يعرض عبد الرمحن احدى طرق عرض املفردات األساسية
  ).إذا كان هناك الصور(اطلب من الدارس إلقاء نظرة على كل الصور  )١
 . على الصورة األوىل فقطاطلب منه التركيز )٢
 .انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا بينما يستمع الدارس )٣
انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، واطلب منهم اإلعادة مجاعيا بعدك يف             )٤

 .كل مرة
  .اختر بعض الطالب لنطق الكلمة فرديا، وصوب أخطاءهم )٥

  
 وسائل تعليم املفردات -٧

 لكي تنجح الوسيلة يف تأدية وظيفتها التربوية،        قال نايف حممور معروف   
  :٣٦ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية

  .أن تكون منتمية لألهداف التربوية النابعة من ثقافة األمة وحضارا )١
 .دف املباشر الذي تستخدم من أجلهأن تكون حمققة لله )٢
 .أن تراعي خصائص الدارس اجلسدية والنفسية والعقلية )٣
أن تكون الفائدة اليت تقدمها للمعلم واملتعلم تفـوق اجلهـد الـذي يبـذل                )٤

 .إلعدادها، وللتكاليف اليت تصرف إلنتاجها
 .أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة االستعمال )٥

                                                 
 ٤٦.  ص...دروس الدورات التدريبيةعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،   ٣٥

 ٢٣٦. ، ص)م١٩٨٥دار النفائس، : بريوت(خصائص العربية وطرائق تدريسها  نايف حممور معروف، ٣٦



 

يمها وإعدادها صحة املعلومـات، ويف إخراجهـا جـودة          أن يراعي يف تصم    )٦
 .اإلتقان

  .أن تستعمل يف الوقت املناسب واملكان املناسب والشكل املناسب )٧
ويقسم الفوزان الوسائل إىل ثالثة أنواع، وهي األجهزة، واملواد التعليمية         

  :وتفصيل كل منها فيما بلي. ٣٧التعلمية، والنشاطات التعليمية

  األجهزة: أوال
مثل الراديو، املسجالت الـصوتية، أجهـزة       (األجهزة السمعية   : أجهزة تقنية  )١

مثل جهاز عرض األفالم الثابتة،     (، األجهزة البصرية    )األسطوانة، خمتربات اللغة  
، )رائح، جهاز عرض الصور املعتمة    جهاز عرض الشفافيات، جهاز عرض الش     

مثل جهاز عرض األفالم املتحركة، جهاز البـث        (األجهزة السمعية البصرية    
  )التلفيوين، جهاز الفيديو

  .مثل احلاسوب اإللكترونية: أجهزة إلكترونية )٢

  املواد التعليمية التعلمية: ثانيا
رسومات واخلرائط، مثل الكتب، الصور التعليمية، ال(مواد مطبوعة أو مرسومة  )١

  ).اللوحات التعليمية، الشفافيات، البطاقات، الرموز
 ).مثل أفالم ثابتة، أشرظة صوتية واسطوانات(مواد مسعية بصرية ثابتة  )٢

مثل أفالم سينمائية متحركة، أشرطة الفيـديو،       (مواد مسعية بصرية متحركة      )٣
  ).  أقراص الكمبيوتر

  النشاطات التعليمية: ثالثا
  .لرحالت والزيارات، املعارض، املتاحف، املسارح، واملخترباتا: مثل
  

                                                 
 ١٠٧-١٠٦ . ص...دروس الدورات التدريبية،  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه٣٧



 

 اختبارات املفردات -٨

  : كما يلي٣٨اختبار املفردات عند حممد إمساعيل صيين
اختبار التعريف املناسب لكلمة ما يف مجلة السؤال، وذلك بأن نعطي مجلة ا              )١

كلمة حتتها خط مثال، مث نعطي ثالثة تعريفات أو أكثر خيتار الدارس من بينها              
 .ة املطلوبةالتعريف املناسب للكلم

   كبريا باألمسمطعمادخلت : مثال
   ينام فيه الناس-أ: املطعم هو املكان

   يتعلم فيه الناس-     ب      
   يأكل فيه الناس-     ج      

يف هذا النوع نعطي للدارس مجلة ا كلمة ونطلب         : التعريف على املترادفات   )٢
 . عدة كلماتمنه أن يتعرف على الكلمة املرادفة هلا يف املعىن من بني

ارسم دائرة حول العبارة اليت تساوي يف معىن العبارة اليت حتتها خط             : مثال
  :يف اجلملة التالية
  خبفة احلركةيتميز هذا الرجل 
  الرجل وزنه غري ثقيل  .أ 
 الرجل بطيء احلركة .ب 

 الرجل سريع احلركة  .ج 

أن الدارس خيتار   أعاله غري   ) ٢(التعرف على األضداد، يشبه هذا النوع الرقم         )٣
 .الكلمة اليت تعطي ضد معىن الكلمة املذكورة يف مجلة السؤال

                                                 
 يف حممد إمساعيل صيين وعلي حممد تصميم اختبارات اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية حممد إمساعيل صيين، ٣٨

جامعة الرياض، : الرياض (وىل لتعليم العربية لغري الناطقني االسجل العلمي للندوة العاملية األالقامسي، 
 ٢٠٧-٢٠٦. ص) م١٩٨٠



 

اختر الكلمة اليت تعرب عن ضد معىن الكلمة اليت حتتها خط يف اجلمـل              : مثال
  :اآلتية

   صفة من صفات املؤمننياألمانة
  الصدق  .أ 
 الكذب .ب 

 اخليانة .ج 

النوع من األسئلة الكلمة املناسبة     ، خيتار الدارس هذا     )أو ملء الفراغ  (التكملة   )٤
 .مللء الفراغ يف محلة السؤال

  :امأل الفراغ يف احلمل التالية بإحدى الكلمات اليت تليه: مثال
  ....خيرج الفالح صباحا إىل 

  مصنعه  .أ 
 مزرعته .ب 

  مدرسته .ج 
 ميكننا أن نطلب من     ٤-١يف مجيع احلاالت املذكورة يف مناذج األسئلة          

عطي الكلمة أو التعبري املطلوب من عنده، كأن نطلب منه أن يكتب            الدارس أن ي  
تعريفا للكلمة اليت حتتها خط يف اجلملة، أو يعطي كلمة مرادفة أو مضادة يف املعىن               
أو ميأل الفراغ بكلمة مناسبة من عنده، وهذا منوذج لنـوع االختبـارات غـري               

  .احملدودة
  
  
  
  
  



 

  التقومي: املبحث الثالثا

 تقوميمفهوم ال -١

التقومي هو عملية إصدار حكم على مدى حتقق أهداف برنامج معني أو            
، والتقومي يف جمال اللغة العربية هو العملية اليت يقوم ا املعنيون باألمر             ٣٩عمل معني 

لتدريس اللغة العربيـة يف     يف دائرة اللغة العربية ملعرفة مدى حتقيق األهداف العامة          
  .٤٠مرحلة من املراحل التعليمية أو يف سنة من السنوات الدراسية

فمثال عندما يقوم املدرس بتدريس ما، فإنه يف اية املوقف يسأل نفسه            
 هل جنحت يف شرح هذا الدرس؟ هل كان الدارسون متجاوبني معي؟ مـا هـي              
الصعوبات اليت واجهها؟ هل الوسائل اليت استخدمتها سـاعدت علـى حتقيـق             
األهداف؟ فكل هذه األسئلة تعني املدرس على حتديد موقفه، وتبني له نقاط القوة،   

فإذا كان املوقف الصفي يركز     . ونقاط الضعف فيعزز األوىل وحياول تقليل الثانية      
ينصب على قياس اسـتيعام هلـذه       على إعطاء الدارسني املعلومات، فإن التقومي       

  .املعلومات
  

 أمهية التقومي -٢

حـددت  . يلعب التقومي دورا هاما وضروريا يف كل األنشطة التعليمية        
 ثالث وظائف لإلختبـارات،     -٤١كما نقله فتحي علي يونس    – (Valette)فالت  
  :هي
حتديد موضوعات الربامج مبعىن هل التركيز يكون على الكالم أو على الكتابة،  )١

  .أو القواعد، أو غريها
                                                 

٣٩
 ١٩١. ، ص...طرائق تعليم حممد بن إبراهيم اخلطيب،   

٤٠
 ٢٣٩. ، ص...خصائص العربيةنايف حممود معروف،   

من النظرية إىل (املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، ٤١
 ١٤٧. ، ص)م٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة ()يقالتطب



 

 .التنبيه إىل مدى تقدم التالميذ )٢
 .تقومي حتصيل التالميذ )٣

 أن اإلختبارات تساعد (Gerald Wallace)ونقل أيضا قول جريالد وولس 
املدرسني على اختاذ قرارات مبنية على معلومات استنتجت من خـالل عمليـة             
التقومي، هذه القرارات قد ختص التلميذ أو جمموعة من التالميذ، وقد ختص مدى             

  :وقد أوجز أسباب تقنني االختبارات يف أا تساعد على. فعالية طرق تدريس
  . الفصل أو اموعة املناسبة لهوضع التلميذ يف )١
 .متدنا بدراسات خاصة عن طرق التدريس العالجية )٢
 .تقومي الكفاءة والتحصيل )٣
 .تعترب  مصدرا من  مصادر وضع األهداف التربوية واملهنية )٤
 .تقيس خمرجات التعلم )٥
  .متدنا مبواد جيدة للبحث )٦

  

 أهداف التقومي -٣

، أمـا   ٤٢جممال وخاصـة  : ال التربية إىل اثنني   تنقسم أهداف التقومي يف جم    
  :أهداف التقومي على حسب اإلمجال فكما يلي

جلمع البيانات اليت ستكون دليال عن مرحلة منو الدارس أو مرحلة تقدمه بعد              )١
  .عملية التعليماشتراك 

ملعرفة فعالية طرائق التعليم اليت استخدمها املدرس يف عملية التعلـيم لوقـت              )٢
 . معني

  
  :أما أهداف التقومي على حسب اخلاص فكما يلي

                                                 
٤٢ Anas Sudiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ٢٠٠٥), hal. 
١٧ 



 

هذا مبعىن أن التقومي يدفع الدارس يف تنمية        . إليثار أنشطة تعليمية عند الدارس     )١
  .مهارته

ح الدارس أو فشله إلجياد طريقة احلـل عـن          لبحث عن العوامل الدافعة لنجا     )٢
 .مشكلة الدارس يف درسه

     
 مواصفات التقومي اجليد -٤

أهم . للتقومي اجليد مواصفات اليت جيب اهتمامها يف تصميمه واستخدامه        
 هـي  (Soenardi Djiwandono)صفات التقومي اجليد عند سونردي جيوانـدونو  

مييـز، واملوضـوعية وغريهـا مـن        الثبات والصدق سوى سهولة التطبيق، والت     
  .٤٣املواصفات

 الثبات  -أ 

يقصد بالثبات عدم التذبذب يف التقومي إذا قصد به أن يكون مبثابـة             
 والعرض لعدة األشياء و فاملقياس املتري مثال ميكن أن تقيس به الطول. املقياس

ميكن مثال أن تقيس األشياء نفسها بالقياس املتري نفسه وحتصل على النتـائج    
  .٤٤نفسها دون تذبذب ما دام الطول والعرض كما مها مل يتغريا

وال بد هلـذا    . ر يف شكل احلساب الثابت    يتعلق الثبات بنتجة التقدي   
الشكل أن يكون ثابتا وال يتغري إذا كان الدارس يكرر نفس التقومي يف فرصة              

فمثال إذا قدمنا تقوميا معينا للدارسني اليوم وبعد حتصيل نوعي وكمي           . خمتلفة
معلوم لدينا، مث قدمنا هذا التقومي نفسه للدارسني نفسهم حتت ظروف مطابقة            

 ة دون إضافة جديد مث جاءت النتائج خمتلفة اختالفا بينـا، فـيمكن             أو مشا
القول يف هذا احلال بأن هذا التقومي يفتقر إىل الثبات وبالتايل فهو تقومي غـري               
                                                 
٤٣ M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung: Penerbit ITB, ١٩٩٦), hal. 
٩٠ 

 ٤٠. ، ص)جامعة امللك سعود، دون سنة: الرياض(اختبارات اللغة  حممد عبد اخلالق حممد، ٤٤



 

يعترب الثبات يف أعلى    . وميكن تدليل الثبات باستخدام الطريقة اإلحصائية     . جيد
كامـل دون اخـتالف     الذي يدل على الثبات ال    .. ،١درجتها إحصائيا برقم    

واحتراف، ولكن يف احلقيقة ليس هناك التقدير الكامل للثبات، طبقات الثبات           
 وغريها  ٠،٣١،  ٠،٥٧،  ٠،٩٥مثل  .. ،١املوجودة يف العملية تكون أدىن من       

 تقوميـا يفقـد     وكذلك لن جند  . ٤٥من األرقام اليت تدل على طبقات الثبات      
، وسنجد درجة الثبات تتـراوح      )الصفر (٠الثبات متاما مما نعرب عنه بالدرجة       

  .١،٠الصفر و الدرجة : بني الطرفني

 الصدق  - ب 

إن صدق التقومي يعين إىل أي مدى يقيس التقومي الشيء الذي وضع            
فإذا كان قد وضع لقياس حصيلة الدارس يف املفردات، فهل يقـوم            . من أجله 
 هذا العنصر حقا أم أنه يقيس عنصرا آخر كالتراكيب أو األصوات؟ إن             بقياس

تقوميا صمم لقياس قدرة الدارس على الترمجة ال يعين إطالقا أنـه ميكـن أن               
ولتوفري درجة صدق عالية للتقومي جيب      . يكون مقياسا يقاس به النطق السليم     

ـ             تبعاد أيـة   أن يكون احملتوى ذا عالقة بالشيء الذي يراد قياسه، وجيـب اس
  . ٤٦مشكالت ال عالقة به

لصدق التقومي طبقات اليت تدل على تقدير مناسبة التقومي كوسييلة          
اختالف مراحل الصدق يوجد حتت شكل الطبقـات الـيت          . التقدير باملقدر 

. يشمل على طبقة منحفضة جدا، ومنحفضة، ومتوسط، ويكفـي، وعـايل          
أو ) %٦٥مـثال   (كثري من اختالف مراحل املناسبة يدلّ حتت شكل املئوية          و

indeks korelasi)  ويف التايل جدول عند سوهرسيمي أريكونتو ). ٠،٦٥مثال
)Suharsimi Arikunto (٤٧عن تفسري درجة ارتباط:  

                                                 
٤٥ M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam…, hal. ٩٩ 

 ٤٨. ، ص...اختباراتحممد عبد اخلالق حممد،  ٤٦
٤٧ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

Edisi IV, ١٩٩٨), hal. ٢٦٠ 



 

  تفسري النتيجة اليت تدل على ارتباط: ١. ٢اجلدول 
 التفسري )r(النتيجة 

  ١،٠٠ إىل ٠،٨٠٠
  ٠،٨٠٠ إىل ٠،٦٠٠
  ٠،٦٠٠ إىل ٠،٤٠٠
  ٠،٤٠٠ إىل ٠،٢٠٠
 ٠،٢٠٠ إىل ٠،٠٠٠

  عايل
  يكفي
  متوسط
  منحفضة

 )ليس له ارتباط(منحفضة جدا 

  
تقليديا ينقسم صدق التقومي إىل أنواع، مثل صدق احملتوى، الصدق          
. الظاهري، الصدق التجرييب، وغريها من األنواع اليت تقـوم نفـسا بـنفس            

وحديثيا ال يعترب أن صدق التقومي ينقسم إىل أنواع وال تقوم هـذه األنـواع               
يقع يف  والتقسيم ال يقع يف أنواعه ولكن       . نفسا بنفس بل يعترب بصفته كوحدة     
 التدليل على   -يف بعض األحوال  -و يكفي   . طريقة التدليل على وجود الصدق    

  .٤٨وجود الصدق بطريقة واحدة اليت نعتربها كطريقة أنسب
  

 أنواع التقومي -٥

ينقسم التقومي إىل أنواع تؤسس من حيث األداء ومن حيث األهـداف            
  : حيث الوقتومن

  
 من حيث األداء  -أ 

                                                 
٤٨ M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam…, hal ٩٢ 



 

وهو الذي يستخدم ملعرفة التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة         : التقومي الكتايب  )١
عن طريق التعبري الكتايب،   ) اللغوية(العربية يف اكتساب املهارات والقدرات      

 .كاإلنشاء واإلجابة عن األسئلة
ذي أحرزه دارسو اللغة    وهو الذي يستخدم ملعرفة التقدم ال     : التقومي اللفظي  )٢

عن طريق التعبري الشفهي    ) اللغوية(العربية يف اكتساب املهارات والقدرات      
 .كالقراءة اجلهرية واحملفوظات واألسئلة املباشرة

فإذا كان التقومي الكتايب يتيح للدارس      . لكل منهما موقعه وفائدته   
 املوضـوعات    يف – غالبا   -أن يستدعي خرباته بروية وهدوء، وإنه يلجأ إليه         

واألسئلة اليت تستدعي التفكري العميق، فإن التقومي الشفهي حيتاج إىل قدر من            
سرعة البديهة، ويلجأ إليه يف احلاالت اليت تـستدعي احلـوار واملناقـشة أو              

وهذا األمر يستدعي إعـدادا جيـدا،       . ملالحظة مستوى األداء يف أثناء تقدميه     
  .ليكون قادرا على حتقيق أهدافه

  
 من حيث األهداف  - ب 

 –يستخدم الكتشاف مدى التقدم يف احلصيلة اللغوية        : التقومي التحصيلي  )١
 اليت أحرزها الدارس يف موضوع ما، يف ايـة مـدة       –كما ونوعا وأداة    

 .زمنية معينة، وذلك يف ضوء األهداف التعلمية املوضوعة هلذه الغاية
 يف صـف دون     يستخدم لتشخيص واقـع الـدارس     : التقومي التشخيصي  )٢

املستوى املطلوب لتحديد مواطن القوة والضعف لديهم يف فرع من فروع           
اللغة العربية أو يف موضوع حمدد من موضوعاا؛ وذلك يهـدف وضـع             
خطة عالجية مناسبة للنهوض مبستواهم، مث العودة م إىل املسار الـصفي       

قـوع  كما أن من أهدافها تقصي أسباب هذا الضعف لتجنب الو         . السليم
وإذا كان مثل هذا التقومي يجرى يف مطلع العام الدراسي،          . مبثله مستقبال 



 

فإنه يبقى أداة صاحلة لالستعمال يف أي وقت جيد املدرس أنـه حباجـة              
 .٤٩إليه

 
 من حيث الوقت  - ج 

ية، هو الذي يستخدم يف أثنـاء       يعين بتقومي العملية التعليم   : التقومي البنائي  )١
إجراء الربنامج التعليمي اللغوي ملعرفة مدى التقدم يف مرحلة معينة وبعبارة           
أخرى إلجابة األسئلة هل الربنامج جيري كما يف اخلطة أو حيتاج إىل التغري             

 .واملناسبة
يعين بتقومي الناتج، هو الذي يستخدم يف آخر الربنامج أو          : التقومي اخلتامي  )٢

بيل اآلخر حينما الربنامج التعليمي اللغوي انتهى أداؤها ملعرفة حواصـل           ق
 .٥٠التعليم مجيعيا كدليل مدى جناح الربنامج التعليمي اللغوي

هو الذي يستخدم قبل أو يف بداية الربنامج التعليمي اللغوي      : التقومي القبلي  )٣
 .ملعرفة مدى مهارة الدارس يف أول برنامج التعليم الذي سيشترك فيه

هو الذي يستخدم بعد أو يف آخر الربنـامج التعليمـي           : التقومي البعدي  )٤
إجراء برنامج التعليم الذي اتشترك     اللغوي ملعرفة مدى مهارة الدارس بعد       

وهناك فرق بني التقومي البعدي والتقومي اخلتامي بأن التقومي البعـدي           . فيه
يهدف ملعرفة مدى تقدم مهارة الدارس بعد انتهاء الربنـامج التعليمـي            

  .٥١اللغوي مقارنة مبهارة الدارس قبل اشتراكه فيه
  

  

                                                 
٤٩

 ٢٤٢-٢٤١. ، ص...خصائص العريبنايف حممود معروف،   

٥٠
  طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثةحممود رشدي خاطروأصدقاؤه،  

 ٤٥٠. ، ص)م١٩٨٢جامعة عني مشس، (الطبعة الثانية 
٥١ M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam…, Hal. ٢١-٢٠ 



 

  

 تقومي مهارة الكتابة -٦

فرصة االستعداد يف التعبري عن النفس بالكتابة أكثر من فرصته يف التعبري            
عن النفس بالكالم سواء كان االستعداد يف اختيار مراد التعـبري أواالسـتعداد يف      

ري مثال اختيار املفردات الصحيحة اليت سيستخدمها الشخص يف التعب        . طريقة تعبريه 
عن النفس بالكالم أو بالكتابة سيؤثر إىل سهولة الفهـم، والفرصـة يف اختيـار               

لذلك . املفردات يف التعبري بالكتابة أكثر من الفرصة يف اختيارها يف التعبري بالكالم           
استيعاب املفردات عند الدارس عنصر مهم يف التعبري عن النفس، نقصان الدارس            

 فهم القارئ وكذلك نقصانه يف اسـتيعاب        يف استعاب املفردات يسبب اخلطأ يف     
  . احلروف والرموز املستخدمة

لكي يكتب الدارس اللغة العربية كلغة أجنبية جيب عليه أن يكون على            
دارية باحلروف اهلجائية أو الرموز اليت تكتب ا هذه اللغة، فإذا كانـت اللغـة               

 الـصعوبات الـيت     العربية تستخدم نفس احلروف املستخدمة يف لغته القومية فإن        
ولكن اللغة العربية تـستخدم حروفـا       ) مثل اللغة اإلجنليزية  (يواجهه تكون قليلة    

  .٥٢خمتلفة فعلى الدارس هنا أن يتقن نظاما هجائيا
 طريـق   من هنا يقصد الكاتب أن ال يهمل املدرس تقومي املفردات عن          

تقوم تقومي املفردات املكتوبة    . الكتابة نظرا إىل أمهية استيعاب املفردات يف الكتابة       
قدرة الدارس على أن يتذكر وحدات مفردة يف اللغة العربية، ومثال هذا التقـومي              

  :كما يلي
انظر إىل الصورة   : التقومي بالصورة، ميكن استخدامها يف كل املستويات، مثال        )١

  .لسيارة واكتبهاوحدد أجزاء ا
 ...أجب عن السؤال طبقا للصورة، ما هذا؟ هذا : السؤال القصري، مثال )٢

                                                 
٥٢

 ١٨٨. ، ص...املرجع يف تعليمفتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،   



 

 املكتب... القلم : إكمال العبارة، مثل )٣

: أكمل اموعـات التاليـة    : املفردات داخل السياق وبدون السياق، مثال        )٤
 مضاد الكلمات التالية/أو هات مرادف ... -األربعاء-الثالثاء-االثنني

  وهكذا )٥
 
 الكلمات املتقاطعة بصفتها كنوع التقومي -٧

 اللعب باملربع الفارغ األبيض ومنلئـه       األول أن الكلمات املتقاطعة هي    
هذه الكلمات املتقاطعة هي اليت     . بأحرف تشكل كلمة واحدة متابعة لدليل معني      

) Arthur Wynne(بزغها يف أول مرة أرطور ويـن  . يركز الباحث يف هذا البحث
م الستجابة طلب رئيس عماله يف أحد شركات الصحافة مسيت بـ           ١٩١٣سنة  

New York Worldب أرطور أن .  لتصميم اللعب بصفته كتسلية لقراء الصحيفةجتر
وأخريا وجد الكلمـات املتقاطعـة      . يحِدث األلعاب اليت يهتم ا قراء الصحيفة      

يتهم و يـستطيعون أيـضا     كلعب يهتم ا القراء لكوا تسلية يستطيعون ا تسل        
يعمل هذا اللعب بإمالء املربع الفراغ بـأحرف        . ٥٣زيادة علمهم يف الوقت نفسه    

: سم الدليل عادة إىل قسمني    وينقمعينة متابعة لدليل معني حىت تكون كلمة كاملة         
  .أفقي وعمودي يعتمدان على وضع الكلمة اليت جيب مألها

بزغت الكلمات املتقاطعة يف أول مرة على شكل بسيط وسـهل يف            
العمل وهذا هو السبب يهتم ا كثري من الناس وهذا النجـاح تبعتـه مباشـرة                

  .      العاملشركات الصحافة األخرى وهكذا حىت يكون اللعب ميتد يف أحناء 
وتطبيق الكلمات املتقاطعة يف تعليم اللغة العربية يقع يف تقومي مهـارة            

أمـا  . الكتابة لنعرف مهارم يف كتابة الكلمة منفصلة بني األحـرف ومتـصلة           
  :تصميمها فال بد لنا أن نالحظ أوال اإلرشادات التالية

 . التعليمي من قبلالكلمات املستخدمة هي الكلمات اليت قد أعطيت يف اللقاء )١
                                                 
٥٣ www.andriewongso.com/tahukahanda/tekatekisilang, ٢٤ Juni ٢٠٠٨ 



 

 .أُدي التقومي بالكلمات املتقاطعة يف اللقاء الثالث والسادس والتاسع وهكذا )٢

الكلمات املتقاطعة ونسخها خـارج املربعـات       : تتكون األسئلة على نوعني    )٣
  .متصلة

تشتمل الكلمات املتقاطعة األوىل على املفردات اليت أعطيت يف اللقـاء األول             )٤
مل الكلمات املتقاطعة الثانية على املفردات الـيت أعطيـت يف           والثاين، و تشت  

 .اللقاء األول والثاين والرابع واخلامس وهكذا

استخدم الباحث يف أسئلة الكلمات املتقاطعـة األوىل اللغـة الإلندونيـسية             )٥
واإلجابة باللغة العربية واستخدمت الثانية باللغة اإلندونيسية ولكن         ) الترمجة(

 .ة وإمنا بالكلمات أو اجلملة الضمنية واإلجابة باللغة العربيةليست بالترمج

أما الكلمات املتقاطعة الثالثة وهكذا فاستخدم سؤاهلا اللغة اإلجنليزية متكيفـا            )٦
بأن ينبغي أن تكون عالقة بني      ) KTSP(من مناهج التعليم الدولية اإلندونيسية      

نبية اليت يتعلم عنها الطلبـة يف       املادة الواحدة باألخرى ومتذكرا بأن اللغة األج      
 .إندونيسيا غالبا هي اللغة اإلجنليزية واللغة العربية

وقبل أن يعد التقومي بالكلمات املتقاطعة ال بد له أن حيـدد أهـداف              
  :التقومي ا، منها

  .معرفة صدق التقومي بالكلمات املتقاطعة )١
 .معرفة ثبات التقومي بالكلمات املتقاطعة )٢
مدى استيعاب الدارس على املفردات العربية كتابة متقاطعة وإدراكـه          معرفة   )٣

 .الدقيق ملعاين املفردات
رصد األخطاء اإلمالئية حبيث يتسىن للمدرس معرفة املشكالت اإلمالئية اليت           )٤

 .يعاين منها كل دارس مبفرده



 

رس االستفادة من نتائج هذا التقومي يف وضع اخلطة العالجية اليت تضمن للمد            )٥
  . العودة بدارسيه إىل املستوى املطلوب

  



 

 الفصل الثالث

  منهج البحث
 

منهج البحث حول مدخل البحث ومصادر البينـات        يبحث الباحث يف    
  .وطريقة مجعها و اخلطوات يف إجراء البحث وطريقة ختليل البينات

 
  مدخل البحث -١

ي املدخل الكيف ) ١املدخل الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث هو         
وهو إجراء البحث الذي ينتج البيانات الوصفية اليت تشتمل على الكلمات كتابة            

وكان اهلدف هلذا   . كانت أو شفويا عن اإلنسان وطبيعتهم الذي ميكن مالحظتها        
اسـتخدم هـذا املـدخل    . ٥٤املدخل الفهم السليم عن طبيعة اإلنسان وخلفيتهم     

للكشف على مشكلة البحث األول والثاين ومها تعليم اللغة العربية املستخدمة يف            
) ٢و. واستخدام الكلمات املتقاطعة كوسيلة التقومي" دار القرآن "املدرسة املتوسطة   

دخل الكمي وهو إجراء البحث الذي ينتج البيانات اليت تكون علـى صـورة              امل
العددية، أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر هذه الظاهرة أو حجمها ودرجـات             

  .٥٥ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

يب، ي املنهج التجرفمنهج واحد  وهوأما املنهج الذي يستخدمه الباحث 
اسـتخدم  و، (one group methods)يب هنا بطرق اموعة الواحـدة  ياملنهج التجر
للمنهج التجرييب املسمى بـتصميم جمموعة املقارنة باإلختبـار        التصميم  الباحث  
، تقصد باملقارنة هنا أن التقـومي  ٥٦)posttest only control group design(البعدي 

                                                 
٥٤ Bambang Setiadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif  

dan Kualitatif  (Yogyakarta: Graha Ilmu, ٢٠٠٦), hal. ٢١٩ 
 ١٨٧. ، ص)م١٩٨٧دار املعارف، : عمان (البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهذوقات عبيدات،   ٥٥

٥٦ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 
٢٠٠٥), hal. ٢٠٦ 



 

املستخدم يف هذا البحث هو التقومي بالكلمات املتقاطعة والتقومي بغري الكلمـات            
 التعليم اخلاص يعين تعليم اللغـة       حيث أن أُعطي للطلبة إجراء    . املتقاطعة كاملقارن 

العربية على أساس املفردات دون التقومي القبلي وبعد أن انتهى اإلجراء أُدي التقومي 
البعدي باستخدام الكلمات املتقاطعة والكلمات املتصلة لتقدير مهارم يف الكتابة          

  . اللغوية
 

  مصادر البيانات وطريقة مجعها -٢

) شـخص  (٣P :person بعبارة ذا البحثهتعترب مصادر البيانات يف     
 وهم رئيس املدرسـة واألسـاتذة       سيسأله الباحث عن كل ما يتعلق ذا البحث       
أما عدد الطلبة يف الفـصل األول   ،ومجيع الطلبة يف الفصول األول والثاين والثالث 

 البـا، طثالثـون   والثاين واحد وثالثون طالبا والثالث سبعة و البامثانية وثالثون ط  
paper) ـذا             ) أوراق وهي الوثائق وغريها لفهم كل األشـياء الـيت تتعلـق
ميثل غرفة أو معمال أو فصال اليت تقع فيهـا األنـشطة   ) موقع ( placeالبحث،

  . التعليمية اليت تتعلق ببيانات البحث
ر، والدراسـة  ، وهي املالحظة، واإلختباأما طريقة مجع البيانات فثالثة    

  :الوثائقية
املالحظة، وهي وسيلة يستخدمها اإلنـسان العـادي يف اكتـسابه خلرباتـه           )١

ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنـه، ولكـن              
الباحث حني يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفـة      

يقوم الباحث باملالحظة للحصول علـى       .٥٧واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة     
البيانات اليت تتعلق بالدراسات أنشطة يف عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة            

                                                 
 ١٤٩ .، ص...البحث العلميقات عبيدات، ذو ٥٧



 

وتقام هذه املالحظة من خالل عملية التعليم وتقوميـه         " دار القرآن "املتوسطة  
 .مباشرة

) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم       (ريات  االختبار، وهوجمموعة من املث    )٢
أعدت لتقييس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو         

وميكن أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو        . قيمة أو رتبة ما للمفحوص    
عند ما جتـرب التقـومي بالكلمـات        يقوم الباحث باخلتبار    . ٥٨جهازا معينا 
 .املتقاطعة

الدراسة الوثائقية، وهي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثـائق            )٣
استخدم . ٥٩والكتب واالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة       

الباحث هذه الطريقة للحصول على احلقائق والبيانات اليت تتعلـق باملدرسـة          
 . وإجراء تعليم اللغة العربية فيها" دار القرآن"املتوسطة 

 

  البحثاتإجراء -٣

  :قام الباحث إجراءات البحث كما يلي

" دار القـرآن  "ملعرفة أحوال املدرسة املتوسـطة      قام الباحث املالحظة األوىل      )١
 .وتعليم اللغة العربية املوجودة فيها

ختطيط تعليم اللغة العربية على أساس املفردات وتقوميه باستخدام الكلمـات            )٢
 .املتقاطعة والكلمات املتصلة

 .إجراء تعليم اللغة العربية على أساس املفردات )٣

                                                 
 ١٥٧.، ص...البحث العلميذوقات عبيدات،  ٥٨

٥٩ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
١٩٩٨), hal. ٢٣٦ 



 

أُجري هذا  . باستخدام الكلمات املتقاطعة واملتصلة   إجراء تقومي مهارة الكتابة      )٤
 .التقومي يف كل اللقاء الثالث يف األسبوع

حيث أن حلل الباحث نتائج التقـومي بالكلمـات         . حتليل البيانات وتفسريها   )٥
 .املتقاطعة واملتصلة ملعرفة صدق وسيلة التقومي وثباا

 
  حتليل البياناتطريقة  -٤

د درجة صدق عالية ودرجة ثبات عالية، لذلك        على األقل للتقومي اجلي   
يقصد بتحليل البيانات هنا البحث عن درجة صدق الكلمات املتقاطعـة وثباـا         

للبحث عن صدق التقومي استخدم الباحث املـدخل املـسمى          . كوسيلة التقومي 
 Karl(باستحدام الـصيغة لكـارل فريسـون     product moment correlationsبـ

Pearson ( مثَّل بالرمز   اليت تr ،الكلمـات   حاول الباحـث أن يقـارن   حيث أن
املتقاطعة بوسيلة التقومي األخرى اليت أداه الباحث يف نفس الوقت مع الكلمـات             

والصيغة . ٦٠)validitas bandingan(املتقاطعة حىت حصل الباحث الصدق املقارنة 
  :كما يلي
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:حيث أن  

N   املشتركني يف التقوميعدد الدارسني=  
X نتيجة التقومي باستخدام الكلمات املتقاطعة=    
Y نتيجة التقومي باستخدام غري الكلمات املتقاطعة=    

                                                 
٦٠  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ٢٠٠٥), hal. 
١٧٧ 



 

 الكلمات املتقاطعة فاستخدم الباحث املـدخل       أما للبحث عن ثبات   
 Kuder(باستخدام الصيغة لكودر ريتشاردسون  single test-single trialاملسمى بـ

Richardson (21يت متثَّل بالرمز    الKR         حيث أن حاول الباحث أن يبحث عن ثبات ،
والـصيغة  . ٦١تقاطعة كوسيلة التقومي بالنظر مباشرة إىل بنود األسئلة       الكلمات امل 
  :كما يلي

( )
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:حيث أن  
11r املعامل لثبات التقومي=    
n عدد األسئلة=    
عدد ثابت=  1  

tM متوسط جمموع النتائج=    
2

tS جمموع املتنوع=    
tX نتيجة التقومي باستخدام الكلمات املتقاطعة=    

N عدد الدارسني املشتركني يف التقومي=    
 
 

                                                 
٦١ Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan…, hal. ٢٥٢ 



 

  الفصل الرابع

  عرض البيانات والبحث فيها
  

اللغة العربية علـى أسـاس   يبحث الباحث يف عرض البيانات حول تعليم      
  .وفعالية استخدام الكلمات املتقاطعة فيها" دار القرآن"املفردات يف املدرسة املتوسطة 

  
  تعليم اللغة العربية العربية على أساس املفردات: املبحث األول

  ٦٢"دار القرآن"حملة عن املدرسة املتوسطة  .١

تقع يف مشال غرب مدينة ماالنج وهي يف شارع بسانترين          هذه املدرسة   
سينجاساري من األمساء املشهور .  سنان واتوكدي سنجاساري ماالنج   ١٩٠رقم  

  .يف تاريخ مماليك البوزية
رغم أا مدرسة أهلية داخل املعهد اإلسالمي ولكن عملية التعليم فيها           

 يكون املنهج الدراسي أيضا تابع      لذا،. تابعة لوزارة الشؤون التعليمية اإلندونيسية    
  . إىل تلك الوزارة

م ١٩٩٩أسست هذه املدرسة بسنجاساري ماالنج يف أول مرة سـنة           
اليت تقع يف القرية    " دار القرآن "م حتت إشراف املؤسسة     ٢٠٠٠وبدأ عمليتها سنة    

 أن تالئم التعليم لطلبـة      -بتأسيس هذه املدرسة  –كانت املؤسسة حتاول    . نفسها
لمون يف املعهد كما حتاول أيضا مالءمة التعليم للسكان الذين يسكنون           الذين يتع 
متـر  ١١٦٠بنيت هذه املدرسة على سطح أرض املؤسسة ومـساحتها          . حوهلا

  .ويستمر بناؤها حىت اآلن
تعد هذه املدرسة تسع حصص يف اليوم تبدأ يف الساعة السابعة صـباحا             

 يف يوم اجلمعة فإا تبدأ مثل األيام        وتنتهي يف الساعة الثانية عشر ومخسني ارا إال       
                                                 

 البيانات ترمجة من وثائق املدرسة  ٦٢



 

الآلخر وتنتهي يف الساعة احلادية عشر إال الربع ألن هلذا اليوم مخـس حـصص               
  .فقط

وهلذه املدرسة أهداف، وهي وجود املدرسة مركزا لتـشكيل وتنميـة           
  :املوارد االنسانية اليت هلا علم يتبعه عمل وعمل بعلم، وتفصل األهداف إىل

م له االجتاه يف تشكيل الطلبة املؤمنني املتقني املتخلقني بأخالق كرمي           آداء التعلي  )١
  .بإجراء برنامج التعليم املناسبة باملنهج

 .تشكيل الطلبة العاملني العاملني )٢
 تشجيع الطلبة أن يكونوا مستعدين ومنجزين يف منافسة احلياة   )٣

  :ذه األهداف يرجى أن يكون خريج هذه املدرسة
١(  اإلميان واملتخلق بأخالق كرميقوي.  
 .صادقا لطيفا وحمترما )٢
 .قادرا على قراءة القرآن فصيحا )٣
 .متعودا بالعبادة اليومية )٤
 . يف كل مادة٦ينال على األقل نتيجة  )٥
 .منجزا يف جمال غري أكادميية )٦
 .له طاقة أساسية يف جمال احلاسوب واللغة العربية واللغة اإلجنليزية )٧

األول مثانية  يف الفصل   " دار القرآن " عدد الطلبة يف املدرسة املتوسطة        أما
بعـضهم  . وثالثون طالبا والثاين واحد وثالثون طالبا والثالث سبعة وثالثون طالبا 

من يسكن يف املعهد دار القرآن وبعضهم من يسكن حول املدرسة وعـادة هـم               
ين يسكنون حول املدرسة    الذين يسكنون يف املعهد جاؤوا من خارج املدينة والذ        

  .وجعل الباحث مجيع طالب هذه املدرسة كعينات. ألم سكان يف نفس املنطقة
  
  



 

 تعليم اللغة على أساس املفردات .٢

" دار القـرآن "مل حتصل عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسـطة    
اين يف السنة   من أول السمستري الث   " دار القرآن "على ما يرام، لذلك تقرر املؤسسة       

 أن تزيد حصة واحدة كل يوم لتعلـيم اللغـة العربيـة             ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسية  
واإلجنليزية على أساس املفردات عند الدكتور نور املرتضى والـدكتور ارمحـين،            

أوال، نظريا ألن تعليم اللغة على أساس املفردات ميكن استخدامه          : وذلك لدليلني 
، ثانيا، استخدام البطاقة كوسيلة يف تعليم اللغة على         ٦٣يف أي مرحل ويف أي عمر     

  . ٦٤أساس املفردات ال خيتاج إىل نفقات كثرية
قبل أن يبدأ تعليم اللغة على أساس املفردات، أدت املدرسة التـدريبات            

  :، يؤسس هذا الربنامج على)TOT/Training of Trainers(للمدرسني واملدرسات 
  يقأن تعليم اللغة على أساس املفردات سهل التطب )١
  اعداد مدرسي اللغة ومدرساا )٢
اعداد ألن يكون املدرسون واملدرسات مستوعبني يف اللغـة العربيـة لكـي              )٣

  يستعدوا يف املنافسة مع مدارس أخرى
اخلطوات الدراسية ملـادة اللغـة      . ١تشتمل املادة يف هذا الربنامج على       

  .عليمة التسعةاخلطوات الت. ٣اإلرشادات العامة، . ٢، )  حصة٣٠(العربية 
  

 اخلطة الدراسية ملادة اللغة العربية  .أ 

أدي تعليم اللغة العربية على أساس املفردات ثـالث مـرات يف            
حصتان إللقاء املادة وحصة واحدة للمراجعة، وذلك أدي علـى          : األسبوع

 وبـدأ   ٢٠٠٨ أبريل   ٥ إىل   ٢٠٠٨ فرباير   ١٨دورين، بدأ الدور األول من      

                                                 
٦٣ Nurul Murtadho dan Irhamni, Efektifitas Pengajaran…., hal. ٢ 
٦٤ Nurul Murtadho, Pembelajaran Bahasa Arab-Inggris Berbasis Kosa Kata untuk SLTP dan 

SLTA, Training of Trainers (TOT), (Malang, Yayasan Darul Quran, ٢٠٠٨), hal.٢ 



 

 ونستطيع أن نـرى     ٢٠٠٨ مايو   ٢٤ إىل   ٢٠٠٨أبريل   ٢١الدور الثاين من    
  :اخلطوات يف نظام كما يلي

  خطة تعليم اللغة العربية على أساس املفردات: ١. ٤اجلدول 
 )مثانية عشر لقاء(الدور األول 

 اللقاء
 املفردات

املفردات 
 املساندة

 واحد دفتر قلم كتاب ١
سممر سبورة ٢  اثنان قرطاس 
٢، ١مراجعة  ٣  

أي كلمة؟، 
أي صورة؟، 
أي رقم؟ 
 نعم، ال

 ثالثة خريطة طباشري مدرسة ٤
 أربعة تلميذ مدرس كرسي ٥
٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ٦  

 

 مخسة شباك باب بيت ٧

 ستة مساحة مكتب ساعة ٨

٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ٩  

 

 سبعة حذاء ثوب مصباح ١٠

 مثانية سيارة حافلة جوالة ١١
١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ١٢  

 

 تسعة موز تفاح برتقال ١٣
 عشرة ماء شاي قهوة ١٤
، ١٣، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ١٥

١٤ 

 



 

 احدا عشرة رز صحن ملعقة ١٦
 اثنا عشرة شوكة فنجان سكني ١٧
، ١٣، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ١٨

١٧، ١٦، ١٤  

 

  

  العربية على أساس املفرداتخطة تعليم اللغة : ٢. ٤اجلدول 
 )اثنا عشر لقاء(الدور الثاين 

 اللقاء
 املفردات

املفردات 
 املساندة

 أخضر أمحر أسود أبيض ١
 رمادي أزرق أمسر أصفر ٢
وقليل من الدور األول٢، ١مراجعة  ٣  

أي لون؟ أي 
شكل؟ أي 
 حجم؟

 خضراء محراء سوداء بيضاء ٤

 رمادية زرقاء مسراء صفراء ٥
  وقليل من الدور األول٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ٦

 

  خممس مربع مثلث ٧

  مستطيل مستدير مسدس ٨

 وقليل من الدور ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ٩
 األول

 

  واسع كبري طويل ١٠

  ضيق صغري قصري ١١

 وقليل من ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١مراجعة  ١٢
 الدور األول

 



 

 اإلرشادات العامة  .ب 

إلرشادات العامة يف تعليم اللغة العربية على أساس املفـردات يف           ا
  :كما يلي" دار القرآن"املدرسة املتوسطة 

هناك حصتان يف األسبوع ملادة اللغة العربية، مبعـىن أن هنـاك اثنـان               )١
وثالثون حصة يف مسيستري واحدة أو ست عـشرة حـصة يف نـصف              

  .مسيستري
 احد كمفردات رئيسيةلكل احلصة ثالث مفردات ورقم و )٢

 تؤدى املراجعة بعد حصتني أو مرة واحدة يف األسبوع )٣

 مفـردات   ٣(هذا مبعىن أن هناك أربع وعشرون مفردة يف كل شـهر             )٤
 واثنـان  مفـرة  وستون تسع هناك إذن ،)٤×٢ (أرقام ومثانية )٤×٢×

 )أشهر ٤ (واحدة مسيستري يف رقما وثالثون
 :اختاذا بأن مادة اللغة العربية تمنح طوال ست مسيستري فهناك )٥

 ٥٧٦ = ٦×٩٦=   عدد املفردات

 ١٩٢ = ٦×٣٢=   األرقام عدد

 ٧٦٨ = ١٩٢ + ٥٧٦=   اموع

 األحـرف،  بني منفصلة -أ شكلني يف حركة بدون مكتوبة املفردة كل )٦
 متصلة -ب

 :امللونة البطاقات يف مكتوب املفردات كل )٧
  للمفردة األبيض
 للصورة األصفر

  الرقم لرمز ٦٥الفرنقلي
  زرق السم الرقماأل

                                                 
٦٥ pink 



 

هناك رزمة واحدة لكل حصة تتكون من ثالث مفردات ورقم واحـد             )٨
  اليت أُعدت لكل الطالب

 لكل احلصة تسع خطوات تعليمية )٩

  
 اخلطوات التعليمة التسعة  .ج 

عليم اللغة العربية على أساس املفـردات يف املدرسـة          اخلطوات يف ت  
  :تسعة وهي" دار القرآن"املتوسطة 

  بطاقة بيضاء: ١اخلطوة 
يأخذ املدرس بطاقة بيضاء واحدة مكتوبة فيه مفردة معينة ويقرأهـا            )١

  ثالث مرات
 يطلب املدرس الطلبة ان يتبعوا ثالث مرات بصوت مرتفع )٢

يكرر السؤال  . وهم يقولون تلك املفردات   أي كلمة؟   : يسأهلم املدرس  )٣
 ثالث مرات والطلبة جييبون

  بطاقة صفراء: ٢اخلطوة 
يأخذ املدرس بطاقة صفراء واحدة فيها صـورة مفـردة، ويعرضـها      )١

  ويذكر املفردة ثالث مرات
 يطلب املدرس الطلبة ان يتبعوا ثالث مرات بصوت مرتفع )٢

يكرر السؤال  . ن تلك املفردات  أي صورة؟ وهم يقولو   : يسأهلم املدرس  )٣
  ثالث مرات والطلبة جييبون

  بطاقة فرنقلية وزرقاء: ٣اخلطوة 
يأخذ املدرس بطاقة فرننقلية واحدة فيها صورة رقم معني وبطاقة زرقاء  )١

  مكتوب فيه اسم رقم، ويعرضه ويذكره ثالث مرات
 يطلب املدرس الطلبة ان يتبعوا ثالث مرات بصوت مرتفع )٢



 

يكرر الـسؤال  . أي رقم؟ وهم يقولون تلك املفردات    : م املدرس يسأهل )٣
 ثالث مرات والطلبة جييبون

  :٤اخلطوة 
يعمل اخلطوات السابقة للمفردات والصور واألرقام التالية، ويعمل األلغـاز          

  كما تكتب يف اخلطوات التالية

  األلغـــاز
  بطاقة بيضاء: ٥اخلطوة 

ويعرضـها إىل الطلبـة     )  بيضاء بطاقة(يأخذ املدرس ثالث مفردات      )١
  أي كلمة؟: ويسأل أحد الطلبة) الكتابة غري مرئية(منعكسة 

ال، وينتقل املدرس إىل الطالـب      : والطالب حيزر، ان كان خمطئا يقول      )٢
أي كلمة؟ والطالب حيزر، ان كانت اإلجابة ال تـزال          : اآلخر ويسأل 
ـ        : خمطئة يقول  ت اإلجابـة   ال، وينتقل إىل الطالب اآلخـر، وان كان

 نعم: صحيحة يقول

 يأخذ املدرس بطاقة أخرى ويسأل كما جرى للمفردتني الثانية والثالثة )٣

  بطاقة صفراء: ٦اخلطوة 
ويعرضها إىل الطلبة منعكسة    ) بطاقة صفراء (يأخذ املدرس ثالث صور      )١

 أي صورة؟: ويسأل أحد الطلبة) الصورة غري مرئية(

ال، وينتقل إىل الطالب اآلخـر      : يقولوالطالب حيزر، ان كان خمطئا       )٢
أي صورة؟ والطالب حيزر، ان كانت اإلجابة ال تزال خمطئة          : ويسأل
ال، وينتقل إىل الطالب اآلخر، وان كانت اإلجابة صـحيحة          : يقول
 نعم: يقول

 يأخذ املدرس بطاقة أخرى ويسأل كما جرى للصورتني الثانية والثالثة )٣

  بطاقة فرنقلية: ٧اخلطوة 



 

ويعرضـهما إىل الطلبـة     ) بطاقة فرنقليـة  (يأخذ املدرس رقمني اثنني      )١
  أي رقم؟: ويسأل أحد الطلبة) الرقم غري مرئي(منعكستني 

ال، وينتقل إىل الطالب اآلخـر      : والطالب حيزر، ان كان خمطئا يقول      )٢
أي رقم؟ والطالب حيزر، ان كانت اإلجابة ال تزال خمطئـة           : ويسأل
 الطالب اآلخر، وان كانت اإلجابة صـحيحة        ال، وينتقل إىل  : يقول
 نعم: يقول

 يأخذ املدرس بطاقة أخرى ويسأل كما جرى للرقم الثاين )٣

  التدريبات التزوجيية: ٨اخلطوة 
جيعل املدرس الطلبة يف جمموعة حيث تكون يف كل جمموعة طالبان و             )١

  يعطيهم رزمة فيها ثالث مفردات وثالث صور ورقم واحد
رس من كل جمموعة كما فعله املدرس يف اخلطوة األوىل إىل           يطلب املد  )٢

 السابعة متبادلني

يطلب املدرس من كل جمموعة القيام بتدريبات الكتابة حبيـث ميلـي             )٣
مث . الطالب املفردات الثالثة والرقم الواحد ويكتب صاحبه، بالعكس       

 .يصحح كل مثل املكتوبة يف البطاقات

  : ٩اخلطوة 
، يدور املدرس اهتمامـا بالطلبـة ويعطـي         ٨طوة  يف نفس وقت اخل    )١

  املداخلة اذا وجد اخلطأت
يرجى للمدرس أن يكرر املادة قبل أن خيطو إىل مادة تالية، ويراجعها             )٢

 بالسؤال على الطلبة استخداما ببطاقات

عرفنا من هذا البحث أن تعليم اللغة العربية املـستخدمة يف املدرسـة             
 تعليم اللغة العربية على أساس املفردات الذي اعترب عليه          هو" دار القرآن "املتوسطة  

إلمكان تطبيق  ) ١وهناك عامالن يف استخدام هذا التعليم،       . الدكتور نور املرتضى  



 

استخدام البطاقة  ) ٢تعليم اللغة على أساس املفردات يف أي مرحلة ويف أي عمر،            
ما كان هذا التعليم يستطيع ك. كوسيلة التعليم الرئيسية فيه ال حيتاج إىل نفقة غالية

  .تنشيط الدارسني يف تكرار املفردات بدون ملل بل استمتع به
واحلماسة اليت تدفع تطبيق هذا التعليم هي التذكر بأن اهلدف لتعلـيم            
اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة يف إندونيسيا أن يستوعب كل الـدارس علـى              

عاب أن يستطيع كل الدارس االتصال      األقل سبعمائة مفردة، يرجى من هذا االستي      
فإذا استعمل تعليم اللغة    . ٦٦البسيط باستخدام اللغة العربية والفهم على نص بسيط       

 املرتضى نستطيع مالحظة عدد املفـردات       على أساس املفردات عند الدكتور نور     
  :اليت أُلقيت إىل الدارسني كما يلي

  ٣=   عدد املفردات يف لقاء واحد
  ١=   عدد األرقام يف لقاء واحد
  ٢=   عدد اللقاء يف أسبوع واحد

  ٦=   عدد املفردات يف أسبوع واحد
  ٢=   عدد األرقام يف أسبوع واحد
  ٢٤= ٤×٦=   عدد املفردات شهر واحد
  ٨= ٤×٢=   عدد األرقام يف شهر واحد
  ٤=   عدد الشهر يف مسستري واحد

  ٩٦= ٤×٢٤=   عدد املفردات يف مسستري واحد
  ٣٢= ٤×٨=   عدد األرقام يف مسستري واحد

  ٥٧٦=٦×٩٦=   عدد املفردات طوال ست مسستري
  ١٩٢=٦×٣٢=   عدد األرقام طوال ست مسستري

  ٧٢٨= ١٩٢+٥٧٦=   اموع

                                                 
٦٦ Departemen Agama Republik Indonesia, Kurikulum Bahasa Arab (Jakarta: Dirjen Binbaga 

Agama Islam, ١٩٩٤), hal. ١٢٦ 



 

هذا مبعىن لتعليم اللغة العربية على أساس املفردات قـدرة الكتـساب    
  .اهلدف املعني لتعليم اللغة العربية عند وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية

 التسعة وجد أن يف تعليم اللغة اللغة وبعد املالحظة يف اخلطوات اإلجرائية
يعين . العربية على أساس املفردات مراحل لتنمية املهارة اللغوية األربعة لدى الطلبة          

مثال بعد أن أجرى املدرس اخلطوات األوىل إىل السابعة إللقاء املـواد التعليميـة               
 هـذه   فأجريت اخلطوة الثامنة اليت تشتمل على أنشطة للدارسني، واألنـشطة يف          

اخلطوة يعملها الدارسون أن جيعل املدرس الدارسني يف جمموعات حيث ما يكون            
يف كل جمموعة دارسان الذان هلما وظيفة خمتلفة، واحد منهما ميلـي املفـردات              
واآلخر يكتب وبالعكس، لذلك حياول هذه األنشطة أن ينمي أيضا مهارة الكالم            

  .اع والكتابة لدى الطالب الكاتبوالقراءة لدى الطالب اململي ومهارة االستم
البحث الذي أجرى عليه الدكتور نور املرتضى وإرمحين يدل علـى           
فعالية تعليم اللغة العربية على أساس املفردات، عالوة على ذلك شعر أن التقـومي              
هلذا التعليم ما زال ناقصا واقترح استخدام الكلمات املتقاطعة ملعرفة دقة الدارسني            

 الباحث هذا البحث عن تقومي مهـارة الكتابـة          لذلك قدم . ٦٧فيف كتابة األحر  
  .العربية باستخدام الكلمات املتقاطعة

  
  
  

   املبادئ و اإلرشادات للتقومي باستخدام الكلمات املتقاطعة-٣

استخدم الباحث يف هذا التقومي املبادئ واإلرشادات للتقومي بالكلمات         
  : ات للتقومي اوفيما يلي اخلطو. املتقاطعة كما قد كتب يف الباب الثاين

                                                 
٦٧ Nurul Murtadho dan Irhamni, Efektifitas Pengajaran Bahasa Arab Berbasis Kosa Kata untuk 

Madrasah Ibtidaiyah, Laporan Penelitian Proyek Due-Like Batch III (Malang: Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang, ٢٠٠٣), hal. ٥١ 



 

يضع املدرس دارسيه يف جو هادئ ومريح ونشاط، مث يشرح هلم ما يعينهم              )١
  .من أهداف التقومي وطريقة عمله

 .يوزع املدرس أوراق فيها الكلمات املتقاطعة والكلمات املتصلة )٢
ميكن للمدرس أن يذكر دارسيه أن ال ينسوا يف كتابة أمساءهم وأن يهتمـوا               )٣

 .مي وأن ميألوا الكلمات املتقاطعة بدقة واهتمامذا التقو
 .يعطي املدرس الفرصة لدارسيه إلمالء الكلمات املتقاطعة )٤
يستحسن أن يدور املدرس يف الفصل حول دارسيه ولكن يتجنب مراقبة ما             )٥

 .يكتبون
 .يقوم الباحث بتصحيح أوراق التقومي ويثبت نتائجهم )٦

ب من الدارس أن ينـسخ كلمـات        بعد ملء الكلمات املتقاطعة يطل    
  .مألها فيها خارج املربعات متصلة حىت يتقن كتابة الكلمات

واشـترك  . أجري التقومي باستخدام الكلمات املتقاطعة عشر مـرات       
الدارسون يف مجيع هذا التقومي إال الدارسون يف الفصل الثالث، اشتركوا التقـومي             

قومي التاسع والعاشر ألـم واجهـوا       األول إىل التقومي الثامن وما اشتركوا يف الت       
واستخدم الباحث اللغة اإلندونيسية كسؤال الكلمات املتقاطعة       . االمتحان الوطين 

يف التقومي األول والثاين، ولكن بعد أن كانت املداخلة واملالحظـة بـأن اللغـة               
يـة  هي اللغة العربية واإلجنليز   " دار القرآن "األجنبية املدروسة يف املدرسة املتوسطة      

  .فاستخدم اللغة اإلجنليزية كسؤاهلا يف التقومي الثالث وهكذا تعويدا للدارسني
كما قد كتب الباحث أن الكلمات املتقاطعة يف أوائل ظهورها وسيلة           
للتسلية وبعد مدة ازدهرت سريعا لكوا تسلية ملن يلعبـها ويف نفـس الوقـت               

شكل معـني حـىت ال      وتد هذا اللعب حتت     . تستطيع أن تزيد معلومات العبها    
املفردة الواحدة تتعلق مبفـردة     . يستطيع أن يلعبه إال من توفر على مفردات كثرية        

أخرى حسب األحرف، إذا كان الالعب خمطئا يف إمالء حرف واحـد فيكـون     



 

خمطئا أيضا يف إمالء مفردة، واخلطأ يف إمالء مفردة واحدة يسبب اخلطأ يف إمالء              
  . مفردة أخرى

كلمات املتقاطعة كنوع التقومي لتعليم اللغة على أساس        وتد استخدام ال  
املفردات خاصة ملعرفة مدى مهارم يف الكتابة ونظرا إىل طريقة عملية الكلمات            
املتقاطعة عرف نوع هذا التقومي من حيث األداء هو التقومي الكتايب الذي يستخدم             

املهارات والقـدرات   ملعرفة التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب          
وأما نوعه من حيث األهداف فهـو التقـومي         . عن طريق التعبري الكتايب   ) اللغوية(

الكتشاف مدى التقدم يف احلصيلة اللغوية اليت أحرزهـا         التحصيلي ألنه يستخدم    
ولكنه يف أدائه من    . الدارس يف موضوع مهارة الكتابة، ويف اية مدة زمنية معينة         

لباحث كالتقومي البنائي السـتخدامه يف أثنـاء إجـراء          حيث الوقت يستخدمه ا   
  . الربنامج التعليمي اللغوي ملعرفة مدى التقدم يف مرحلة معينة

وتطبيق الكلمات املتقاطعة بصفتها كوسيلة التقومي حتت اإلرشـادات         
اليت كتبها الباحث يف الباب الثاين، وطريقة عمليتها املمتعة تسبب بأن الدارس ال             

 تقومي، االقتراض بأن التقومي خموف ال يؤثر يف الكلمات املتقاطعة، ميكن            يشعر باا 
فإذا استخدم تعليم اللغة العربية على أسـاس        . هذه احلالة لصفتها كوسيلة التسلية    

لكونه مستطيعا يف تنـشيط الـدارس    " دار القرآن "املفردات يف املدرسة املتوسطة     
الكلمات املتقاطعة مستطيع يف تغـري      لتكرار املفردات بدون ملل بل استمتع به ف       

  . االقتراض عند الدارس بأن التقومي خموف
ويطلب من الدارسني بعد ملء الكلمـات املتقاطعـة أن ينـسخوا            
الكلمات فيها خارج املربعات متصلة، ووجد الباحث الوقائع بأن اخلطأت يف ملء  

، عالوة على   الكلمات املتقاطعة ال تساوي باخلطأت يف نسخ الكلمات وبالعكس        
  :ذلك وجد اخلطأت اليت وقعت عامة يف

  اخلطأ يف الفرق بني كتابة األلف واهلمزة )١



 

  اخلطأ يف الفرق بني كتابة الدال والذال )٢
  هناك األحرف اليت تنقص نقطتها أو تزيد–اخلطأ يف النقطة  )٣
  اخلطأ يف اتصال األحرف )٤
٥( ةاخلطأ يف متييز بني األحرف الساكنة املتشا 

ولكن تقع هذه اخلطأت يف قليل من إجابات الدارسني، ورمبا هـذه            
األحوال اليت جيب اهتمامها ملستخدمي تعليم اللغة العربية على أساس املفـردات،            

  . يعين لتحسني مهارة الكتابة لدى الدارسني
رغم أن عملية التقومي بالكلمات املتقاطعة اليت تعمل مبأل املربع حرفـا            

راحل تعليم مهارة الكتابة اليت تبدأ مبا قبل احلروف فكتابة احلروف           حرفا مناسبة مب  
فالنسخ فاإلمالء فالكتابة املقيدة فالكتابة احلرة، واجه الباحث العوائق يف إجـراء            

  :التقومي ا، منها
الصعوبة يف تكييف الفصل والدارسني للتقومي بسبب إجـراءه يف احلـصة             )١

  .ناألخرية يعين كاد يتعب الدارسو
يف بعض احلني، مساعدة املدرسني ما زالت ناقصة، وهذه احلالـة تـؤثر يف       )٢

عملية التعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية على أساس املفـردات وتقوميـه             
 .باستخدام الكلمات املتقاطعة

يف بعض احلني، عملية التقومي باستخدام الكلمات املتقاطعة حتتاج إىل وقت            )٣
  .بسبب الصعوبة يف تكييف الدارسنيأطول من وقت معني 

  
  
  
  



 

فعالية استخدام الكلمات املتقاطعة يف تعليم اللغة العربية على أساس          : املبحث الثاين 

  املفردات

 ملء الكلمات املتقاطعةنتائج  -١

دار "بعد أن قام الباحث تقومي تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسـطة             
، )دور األول وأربع مرات يف الدور الثـاين       ست مرات يف ال   (عشر مرات   " القرآن

: أن متوسط نتيجة الكلمات املتقاطعة للفـصل األول هـي         : نال الباحث النتائج  
 و متوسـط    ٧٣،٤:  و متوسط نتيجة الكلمات املتقاطعة للفصل الثاين هي        ٧٩،٦

توضيحا هلـا فلننظـر إىل      . ٦٦،٩: نتيجة الكلمات املتقاطعة للفصل الثالث هي     
  :مدة التاليةاجلدول واألع

  متوسط نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعة: ٣. ٤اجلدول 

 الرقم التقومي الفصل األول الفصل الثاين الفصل الثالث

 ١ األول ٨١،٦ ٨٢،٨ ٤٤،٦
 ٢ الثاين ٧٦،٨ ٦٦،٤ ٦٢،٣
 ٣ الثالث ٧٦،٢ ٦٨ ٣٣،٦
 ٤ الرابع ٨٣،٢ ٧٦،٨ ٥٩،٤
 ٥ اخلامس ٨٠،٦ ٧٩،٣ ٧٩،٥٦
 ٦ السادس ٨٤،٧ ٨٠،٧ ٨٩،٩
 ٧ السابع ٨١،٤ ٥٤،٤ ٧٦،٦
 ٨ الثامن ٨٨ ٨٠،٤ ٨٩،٢
 ٩ التاسع ٧٦،٨ ٨٠،٦ ٠
 ١٠ العاشر ٦٦،٧ ٦٤،٩ ٠

 املتوسط ٧٩،٦ ٧٣،٤ ٦٦،٩



 

  متوسط نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعة: ١. ٤األعمدة 
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حظ أن نتـائج التقـومي      نظرا إىل اجلدول واألعمدة السابقني فـنال      

. بالكلمات املتقاطعة متنوعة، ترتفع يف يف بعض احلني وتنخض يف حـني آخـر             
وهناك اختالف النتائج بني الفصول، متوسط نتائج الكلمات املتقاطعة للفـصل           
األول أعلى من متوسط نتائجها للفصل الثاين كما كان متوسط النتائج للفـصل             

هذه احلالة تسببها مهارة الدارسني     . فصل الثالث الثاين أعلى من متوسط النتائج ل     
خاصـة  . املختلفة وكانت أحوال الدارسني الذين يتغري تركيزهم يف بعض احلني         

لدارسي الفصل الثالث، يتغري تركيزهم يف بعض احلني ألن وجـب علـيهم أن              
  .يواجهوا التدريبات الكثرية استعدادا ملواجهة االمتحان النهائي والوطين

   
  الكلمات املتقاطعة متصلة خارج املربعاتنسخ -٢

دار "بعد أن قام الباحث تقومي تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسـطة             
، )ست مرات يف الدور األول وأربع مرات يف الدور الثـاين          (عشر مرات   " القرآن

أن متوسط نتيجة نسخ الكلمات املتقاطعة متـصلة خـارج          : نال الباحث النتائج  
 وللفصل الثالـث    ٧٠،٦:  وللفصل الثاين هي   ٧٠،٩: لفصل األول هي  املربعات ل 

  :توضيحا هلا فلننظر إىل اجلدول واألعمدة التالية. ٦٣،٦: هي



 

  متوسط نتائج نسخ الكلمات املتقاطعة خارج املربعات: ٤. ٤اجلدول 

 الرقم التقومي الفصل األول الفصل الثاين الفصل الثالث

 ١ األول ٨١،٦ ٨١،٦ ٣٩،٢
 ٢ الثاين ٦٩،٢ ٥٩،٤ ٥٧،٦
 ٣ الثالث ٦٧،١ ٦٥،٨ ٢٨،٩
 ٤ الرابع ٥٣،٧ ٧٧،٧ ٥٧،١
 ٥ اخلامس ٧٢،٣ ٧٩،٤ ٧٦،٧٣
 ٦ السادس ٧٦،١ ٧٥،٩ ٨٨،٢
 ٧ السابع ٧٧،٤ ٥١،٩ ٧٣،٣
 ٨ الثامن ٧٩،٢ ٧٦،٨ ٨٧،٧
 ٩ التاسع ٧٤،١ ٧٨ ٠
 ١٠ العاشر ٥٨،٢ ٥٩،٤ ٠

 املتوسط ٧٠،٩ ٧٠،٦ ٦٣،٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  متوسط نتائج نسخ الكلمات املتقاطعة خارج املربعات: ٢. ٤عمدة األ
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نظرا إىل اجلدول واألعمدة السابقني فنالحظ نفس األحـوال بـأن           

نسخ الكلمات املتقاطعة خارج املربعات متنوعـة ولكـن هنـاك           متوسط نتائج   
 ومتوسط النتائج للفصل الثـاين،      اختالف قليل بني متوسط النتائج للفصل األول      

  . ومتوسط النتائج لفصل الثالث أدىن منهما
  

 الفرق بني نتائج الكلمات املتقاطعة و نتائج نسخها خارج املربعات -٣

مما قد سبقت كتابته فنستطيع أن نالحظ الفـرق بـني نتيجـة التقـومي        
  :بالكلمات املتقاطعة وبني نسخها خارج املربعات هو

نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعة أعلى من متوسط نتائج نسخها         أن متوسط    )١
  .خارج املربعات

 و  ٧٩،٦متوسط نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعـة للفـصل األول هـي             )٢
هذه تدل على   . ٧٠،٩متوسط نتائج نسخها خارج املربعات للفصل األول        

ها خـارج   أن نتيجة الكلمات املتقاطعة للفصل األول أعلى من نتيجة نسخ         
 . نقط٨،٧املربعات لنفس الفصل بـ



 

 و متوسط   ٧٣،٤متوسط نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعة للفصل الثاين هو          )٣
هذه تدل على أن نتيجة     . ٧٠،٤نتائج نسخها خارج املربعات للفصل الثاين       

الكلمات املتقاطعة للفصل الثاين أعلى من نتيجة نسخها خارج املربعـات           
 .نقط ٣لنفس الفصل بـ

 و  ٦٦،٩متوسط نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعة للفـصل الثالـث هـو             )٤
هذه تدل على   . ٦٣،٦متوسط نتائج نسخها خارج املربعات للفصل الثالث        

أن نتيجة الكلمات املتقاطعة للفصل الثالث أعلى من نتيجة نسخها خـارج            
 . نقط٣،٣املربعات لنفس الفصل بـ

  :دول واألعمدة التاليةتوضيحا هلا فلننظر إىل اجل )٥
  

متوسط نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعة ونسخها خارج : ٥. ٤اجلدول 
  املربعات

 الرقم
             الفصل 

 التقومي
 املتوسط الثالث الثاين األول

 ٧٣،٣ ٦٦،٩ ٧٣،٤ ٧٩،٦ بالكلمات املتقاطعة ١
 ٦٨،٣ ٦٣،٦ ٧٠،٤ ٧٠،٩ بالكلمات املتصلة ٢

٨،٧ نقطة االختالف  ٥ ٣،٣ ٣ 
  
  
  
  
  
  



 

متوسط نتائج التقومي بالكلمات املتقاطعة ونسخها خارج : ٣. ٤األعمدة 
  املربعات
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 صدق التقومي بالكلمات املتقاطعة -٤

) Karl Person(الصيغة للصدق املقارنة هي الصيغة عند كارل فريسـون  
  :product moment correlationsاملسمى بـ

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

  
  :لدينا

N = ١٠٧  
∑ X = ٧٣٥٤،١٦  
∑Y = ٦٨٣٤،٣٥  

YX∑ = ٥٢٢٤٠٠،٠٦  
∑ 2X = ٥٥٩٧٠٥،٨ 

( )2∑ X = ٥٤٠٨٣٧٣٣،٢١ 



 

∑ 2Y = ٤٩٣٨٥٠،٨٢  
( )2

∑Y = ٤٦٧٠٨٢٩،٣  
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، مناسـبة مبـا كتبتـه       ٠،٩٤=rساب عرف أن النتيجة     من هذا احل  
 ارتبـاط  r≤800,0بأن للنتيجة ) Suharsimi Arikunto(سوهرسيمي أريكونتو 

قال أن للتقومي بالكلمات املتقاطعـة ارتبـاط        إجيايب وصدق عال فيستطيع أن ي     
  .إجيايب، وهذا مبعىن أن هلذا التقومي صدق عال

  
 ثبات التقومي بالكلمات املتقاطعة -٥

الصيغة اليت تستخدم ملعرفة طبقة ثبات التقومي بالكلمات املتقاطعة هـي           
  :21KRاملسمى بالصيغة ) Kuder Richardson(الصيغة عند كودر ريتشاردسون 
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إن درجة الثبات تتناسب مبا كتبه الباحث يف الباب الثاين تتراوح بني            
 يف حد األعلى، فالنتيجـة      ١،٠الدرجة الصفر  يف حد األدىن والدرجة        : الطرفني

 تدل على أن للتقومي بالكلمات املتقاطعة درجة الثبات العالية وبالتـايل            ٠،٩٦٦١
  .فهو تقومي جيد

بعدما حلل الدارس عن صدق الكلمات املتقاطعة بطريقة البحث عن          
 korelasi productباسـتخدام الـصيغة   ) validitas bandingan(صدق املقارنـة  

moment        لوصف صدق التقـومي     ٠،٩٤ عند كارل فريسون، وجد الباحث رقم 
كمـا وجـد    . بالكلمات املتقاطعة، هذا يدل على عايل درجة صدق التقومي ا         

 لوصف ثبات التقومي ا بعد أن حلل باستخدام الـصيغة           ٠،٩٦٦١الباحث رقم   
  . لكودر ريتشاردسون، هذا الرقم أيضا يدل على عايل درجة ثبات التقومي ا

كونان دلـيلني بـأن التقـومي       عايل درجة صدق التقومي ا وثباته ي      
بالكلمات املتقاطعة مالئم لالستخدام يف تعليم اللغة العربية خاصة لتعلـيم اللغـة           

ومن اخلربات املأخوذة أثناء إجراء هذا التقـومي أن         . العربية على أساس املفردات   
مالءمة هذا التقومي يقع يف التقومي البنائي لكوا أيضا وسيلة لتسلية، يعـين هلـذا               

  .تقومي أيضا فائدة إلزالة امللل عند الدارسني بعد إجراء التعليمال



 

  الفصل اخلامس

  اخلامتة
  

هذا هو الفصل األخري هلذا البحث، حيتوي هذا الفـصل علـى اخلالصـة              
  .واالقتراحات، وفيما يلي تفصيلها

  
 اخلالصة .١

 بعد القيام بدراسة وحتليل البيانات عن تعليم اللغة العربية يف املدرسـة           
  :اكتشف الباحث األشياء فيما يليسنجاساري ماالنج، " دار القرآن"املتوسطة 

أن التعليم املطبق ملادة اللغة العربية فيها تعليم اللغة العربية على أساس            
وهو تعليم اللغة العربية مبساعدة املفردات املكتوبة يف البطاقات امللونـة           . املفردات

البطاقات ) ١( بطاقات ملونة هلذا التعليم وهي       هناك أربع . والصورة املرسومة فيها  
البطاقات الفرنقلية لرزم   ) ٣(البطاقات الصفراء للصورة و   ) ٢(البيضاء للمفردات و  

أُدي تعليم اللغة العربية علـى أسـاس        . البطاقات الزرقاء السم الرقم   ) ٤(الرقم و 
الدراسـية  اخلطـة   ) ١(املفردات على التوجيهات املنقسمة إىل ثالثة أقسام وهي         

اخلطوات التدريسية الـيت تـشتمل علـى تـسع     ) ٣(اإلرشادات العامة و ) ٢(و
  .خطوات

استخدام الكلمات املتقاطعة يف تدريس مهارة الكتابة يعتـرب فعـاال،           
 ومتوسط نتـائج    ٧٣،٣ويدل على هذا الفعال متوسط نتائج الكلمات املتقاطعة         

 يف عمـل الكلمـات       مبعىن أن قدرة الدارسـني     ٦٨،٣نسخها خارج املربعات    
يقع اسـتخدام الكلمـات     . املتقاطعة أعلى منها يف عمل نسخها خارج املربعات       

املتقاطعة نوعا لتقومي ملهارة الكتابة وأداؤه مطبق حتت التوجيهات املنقـسمة إىل            
. أهداف التقومي، و اإلرشادات العامة، و اخلطوات اإلجرائيـة        : ثالثة أقسام وهي  



 

ل البيانات باستخدام الصيغة لكارل فريسـون املـسمى         وبعد إجراء البحث وحتلي   
وجد الباحث أن الكلمات املتقاطعة بـصفتها   product moment correlationsبـ

 وكذلك بعد حتليل البيانـات      ٠،٩٤كنوع التقومي هلا صدق عال بدرجة صدقه        
 وجد الباحـث أن     21KRاملسمى بالصيغة   باستخدام الصيغة لكودر ريتشاردسون     

، كال  ٠،٩٦٦١للكلمات املتقاطعة بصفتها كنوع التقومي ثبات عال  بدرجة ثباته           
مها يدالن على أن الكلمات املتقاطعة مالئمة ومناسبة لتقومي مهـارة الكتابـة يف              

 . تعليم اللغة العربية على أساس املفردات

  
 االقتراحات .٢

أن كتب الباحث البحث عن تقومي مهارة الكتابـة باسـتخدام           بعد  
فاالقتراحات اليت يقـدمها    " دار القرآن "الكلمات املتقاطعة يف املدرسة املتوسطة      

  :الباحث عما يتعلق به فيما يلي
نتيجة التقومي بالكلمات املتقاطعة أكثر صدقا وأكثر ثبوتـا مـن التقـومي              )١

ل أن الكلمات املتقاطعة بديال أو خيـارا        بالكلمات املتصلة، فيمكن أن يقا    
جديدا يف جمال التقومي هلا صدقها وثباا، يرجى من الباحث اآلخر أن يطلب 

 .خيارا جديدا آخر ويبحث عنه يف اال نفسه

. للكلمات املتقاطعة استطاعة أن جتعل التقومي مرحيا ومساحا لدى الـدارس           )٢
 .هذا حيتاج إىل حبث آخرفيمكن تطبيقها أيضا كطريقة التعليم، و

يرجى من املدرسني وكل من يهتم بتعليم اللغة العربية أن ال يكونوا متعارضا          )٣
مبا يكون جديدا يف جمال التعليم، ويف نفس الوقـت أن يكونـوا منتبـهني            

 .ومتحذرين يف مواجهته



 

يرجى من مدرسي اللغة العربية أن يهتموا مبيول الدارسني وموهبتـهم وأن             )٤
ا بطرق التعليم وأدوات التقومي املتنوعة ألن يستطيعوا تصميم التدريس          يهتمو

 .الذي يناسب بتلك امليول واملوهبة

أجري هذا البحث لدارسي املدرسة املتوسطة وميكن للباحـث اآلخـر أن             )٥
مبعىن ميكن إجراء هذا    . يبحث يف مرحلة دراسية أخرى ملواصلة هذا البحث       

ميكن كذلك للمـستوى األعلـى بدرجـة        البحث ملستوى املبتدئني كما     
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   أول العدد-٢٥ قلم الرصاص، -٢٣ مركب حمرك بالبرتين، -٢٢ قبل واحد، -٢٠
  
  !الكلمات املتقاطعة متصلة اكتب إجابة - ب

  

   :عمودي
٤- .......................  
٥- .......................  
٦- .......................  
٧- .......................  
٩- .......................  
١٢- .......................  
١٦- .......................  
١٧- .......................  
١٨- .......................  
٢٠- .......................  
٢٢- .......................  
٢٣- .......................  
٢٥- .......................  

 

  :أفقي
١- .......................  
٢- .......................  
٣- .......................  
٤- .......................  
٧- .......................  
٨- .......................  
١٠- .......................  
١١- .......................  
١٣- .......................  
١٤- .......................  
١٥- .......................  
١٩- .......................  
٢١- .......................  
٢٤- .......................  
٢٦- .......................  
٢٧- .......................  
٢٨- .......................  
٢٩- .......................  
٣٠- .......................  

 
 
 
 
 



 

   للدور األولامسةالكلمات املتقاطعة اخل
 : .............................  االسم ٢٠٠٨ مارس ٢٩:   السبت، التاريخ:   اليوم

  : .............................  الفصل دقيقة) عشرون (٢٠:   الوقت
 "دار القرآن"  املدرسة املتوسطة   

  ! امأل الكلمات املتقاطعة التالية باملفردات العربية-أ
 

١   ٢  ٣   ٤  ٥      ٦ 

             ٧    

   ٨   ٩     ١٠      

      ١١           

 ١٢  ١٣      ١٤        

     ١٥            

  ١٦ ١٧  ١٨          ١٩  

       ٢٠      ٢١   ٢٢ 
٢٣       ٢٤   ٢٥       

     ٢٦            

          ٢٧       

 ٢٨ ٢٩           ٣٠    

   ٣١     ٣٢  ٣٣    ٣٤   

     ٣٥            

            ٣٦     

     ٣٧          ٣٨  

            ٣٩     
 

 لوح يكتب عليه وميكـن      -١١ مادة بيضاء بكتب ا على السبورة،        -٨ العدد قبل واحد،     -٧ من يتعلم علما،     -٤ :أفقي
 نعـل،   -٢٢ ثالثة زائدثالثة،    -١٩ موضع الدرس والتعليم،     -١٦  الرياعة يكتب ا،   -١٥ مسكن،   -١٢حمو الكتابة عنه،    

 -٣٥ اثنني زائد ثالثـة،      -٣٢ مخسة زائد مخسة،     -٢٨ أوتوبس،   -٢٧ مشروب أسود،    -٢٦ آلة يعرف ا الوقت،      -٢٣
   ضعف االثنني، العدد قبل عشرة-٣٨ مائع يستخرج من البئر، -٣٧ ما يقعد عليه، -٣٦مثرة يصنع منها العصري، 



 

 -٩ عـشرة نـاقص تـسعة،    -٦ من يعلّم علمـا،  -٥ صحيفة يكتب فيها، -٣ سراج، -٢ ضعف أربعة،    -١ :عمودي
 -١٧ موضـع الكتابـة،      -١٤ فاكهة خاصة من مـاالنج،       -١٣ مدخل،   -١٢ قلم الرصاص،    -١٠مشروب أمسر رائق،    

 -٢٥ فاكهو صـفراء طويلـة،       -٢٤ابة،   آلة ملخو الكت   -٢١ العدد بعد االثنني،     -٢٠العدد بني ستة ومثانية،     -١٨كراسة،  
 مركب حمرك   -٣٣ الصحيفة ترسم فيها الكرة األرضية،       -٣٢ ضعف الواحد،    -٣١ دراجة خبارية،    -٣٠ نافة،   -٢٩لباس،  

   صحف جمموعة-٣٤بالبرتين، 
  
  ! اكتب إجابة الكلمات املتقاطعة متصلة-ب

   :عمودي
١- .........................  
٢- .........................  
٣- .........................  
٥- .........................  
٦- .........................  
٩- .........................  
١٠- .........................  
١٢- .........................  
١٣- .........................  
١٤- .........................  
١٧- .........................  
١٨-.........................  
٢٠- .........................  
٢١- .........................  
٢٤- .........................  
٢٥- .........................  
٢٩- .........................  
٣٠- .........................  
٣١- .........................  
٣٢- .........................  
 ٣٣- .........................  

٣٤ - ......................... 

  :أفقي
٤- .........................  
٧- .........................  
٨- .........................  
١١- .........................  
١٢- .........................  
١٥- .........................  
١٦- .........................  
١٩- .........................  
٢٢- .........................  
٢٦- .........................  
٢٧- .........................  
٢٨- .........................  
٣٢- .........................  
٣٥- .........................  
٣٦- .........................  
٣٧- .........................  
٣٨- ......................... 



 

   للدور األولسادسةالكلمات املتقاطعة ال
 : .............................  االسم ٢٠٠٨ أبريل ٥:   السبت، التاريخ:   اليوم

  : .............................  صلالف دقيقة) عشرون (٢٠:   الوقت
 "دار القرآن"  املدرسة املتوسطة   

  ! امأل الكلمات املتقاطعة التالية باملفردات العربية-أ
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                 ٤١ 

            ٤٢ 
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 أول  -١٥ آلة حملو الكتابة،     -١٣ صحيفة يكتب فيها،     -٩ عشرة زائد واحد،     -٧صغرية،   قصعة   -٦ آلة للقطع،    -٥ :أفقي
 مائع يـستخرج مـن      -٢١ فاكهة خضراء هلا ضروب كثرية،       -٢٠ مشروب أمسر رائق،     -١٩ ما قبل واحد،     -١٨العدد،  
 آلة يرف ا الوقـت،      -٢٧ مدخل،   -٢٦ صحيفة يرسم فيها الكرة األرضية،       -٢٥ فاكهة يصنع منها العصري،      -٢٢البئر،  
 مـسكن،  -٤٠ لباس، -٣٩ مقعد، -٣٦ من يعلّم علما، -٣٤ أوتوبس، -٣١ مشروب أسود،    -٣٠ قلم الرصاص،    -٢٩
   ضعف االثنني-٤٣ ضعف اخلمسة، -٤٢ دراجة خبارية، -٤١

ت إندونيسي،   قو -٨ قدح من الزجاج،     -٤ موضع الكتابة،    -٣ آلة لتناول الطعام،     -٢ ما بعد احدا عشرة،      -١: عمودي
 فاكهة صفراء طويلـة،  -١٢ مركب حمرك بالبرتين، -١١ مادة بيضاء يكتب ا على السبورة،      -١٠ الرياعة يكتب ا،     -٩
 مخسة زائد أربعة،    -٢٣ سراج،   -٢١ من يتعلم علما،     -٢٠ نافذة،   -١٩ كراسة،   -١٧ نعل،   -١٦ ضعف األربعة،    -١٤
 موضع الـدرس    -٣٣ ضعف الواحد،    -٣٢ نصف ستة،    -٢٨عشرة،   نصف   -٢٥ من أدوات املائدة ذات أصابيع،       -٢٤

   لوح يكتب عليه وميكن حمو الكتابة عنه-٣٨ ضعف ثالثة، -٣٧ صحف جمموعة، -٣٦ ما قبل مثانية، -٣٥والتعليم، 
  
  ! الكتب إجابة الكلمات املتقاطعة متصلة-ب

 

  
١٩- ......................  

٢٠- ......................  
٢١- ......................  

٢٣- ......................  

٢٤- ......................  

٢٥- ......................  

٢٨- ......................  

٣٢- ......................  

٣٣- ......................  

٣٥- ......................  

٣٦- ......................  

٣٧- ......................  

٣٨ - ...................... 

  :عمودي

١- ......................  

٢- ......................  

٣- ......................  
٤- ......................  

٨- ......................  

٩- ......................  

١٠- ......................  

١١- ......................  

١٢- ......................  
١٤- ......................  

١٦- ......................  

١٧- ......................  
 

  
٢٦- ......................  

٢٧- ......................  

٢٩- ......................  

٣٠- ......................  
٣١- ......................  
٣٤- ......................  

٣٦- ......................  
٣٩- ......................  

٤٠- ......................  

٤١- ......................  

٤٢- ......................  

٤٣ - ...................... 

   :أفقي
٥- ......................  

٦- ......................  
٧- ......................  
٩- ......................  
١٣- ......................  

١٥- ......................  

١٨- ......................  

١٩- ......................  

٢٠- ......................  
٢١- ......................  

٢٢- ......................  

٢٥- ......................  
 

 
 



 

  ثاين للدور الوىلالكلمات املتقاطعة األ
 : .............................  االسم ٢٠٠٨ أبريل ٢٦:   السبت، التاريخ:   اليوم

  : .............................  الفصل دقائق) عشر (١٠:   الوقت
 "دار القرآن"  املدرسة املتوسطة   

  !ية باملفردات العربية امأل الكلمات املتقاطعة التال-أ
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٣       
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٥ ٦     

 
٧         

      
٩   

٨ 

          
١٢   

١١     
١٠  

          

   
١٤      

١٣ 
 لون السماء،     - ١١ صحف جمموعة، - ١٠ كراسة، - ٨ لون الورقة، - ٥ لون الوردة عامة، - ٤ مدخل، -٣ :أفقي
   قلم الرصاص-١٤ من يتعلم علما، - ١٣

 ما بني ابيض - ٩ لون الذهب، - ٧ اثنني زائد ثالثة، - ٦  لون الشعر،- ٤ لون اللنب، -٢ لون الشكوالطا، - ١ :عمودي
   الرياعة يكتب ا-١٢وأسود، 

  اكتب إجابة الكلمات املتقاطعة متصلة- ب
   :عمودي

١- ....................  

٢- ....................  
٤- ....................  

٦- ....................  

٧- ....................  

٩- ....................  

١٢ - .................... 

   :أفقي
٣- ....................  

٤- ....................  
٥- ....................  
٨- ....................  
١٠ - ....................  
١١ - ....................  
١٣ - ....................  
١٤- .................... 



 

 ثاين للدور الثانيةت املتقاطعة الالكلما
 : .............................  االسم ٢٠٠٨ مايو ٣:   السبت، التاريخ:   اليوم

  : .............................  الفصل دقائق) عشر (١٠:   الوقت
 "دار القرآن"  املدرسة املتوسطة   

  ! امأل الكلمات املتقاطعة التالية باملفردات العربية-أ
٢        
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٥        
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١٢ ١٣ ١٤          

١١ 

  
١٧   

١٦      
١٥ 

            

     
١٩  

١٨    
٢٠           

        
٢١   

   
٢٢        

  

 لون -١٢ مؤنث األمسر، - ١٠ مؤنث الرمادي، - ٨ لون الورقة، -٦ من يعلّم علما، -٥ لون الوردة عامة، -٣: أفقي
   أربعة زائد ثالثة-٢٢  مؤنث األسود،- ٢١ مؤنث األخضر، - ١٩ قوت إندونيسي، -١٧ مؤنث األصفر، -١٥السماء، 
 لون الذهب، - ١١ لون الشكوالطا، - ٩ مؤنث األمحر، -٧ ما بني أسود وأبيض، -٤ مقعد، -٢ لون اللنب، - ١ :عمودي

   ضعف الثالثة-٢٠ لون الشعر، -١٨ مؤنث األبيض، - ١٦ قوت إندونيسي، - ١٤ مؤنث األزرق، - ١٣
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  اكتب إجابة الكلمات املتقاطعة متصلة- ب

  
١١ - ......................  

١٣ - ......................  
١٤ - ......................  
١٦ - ......................  
 ١٨- ......................  

٢٠ - ...................... 

  :عمودي

١- ......................  

٢- ......................  
٤- ......................  

٧- ......................  
٩- ...................... 

  
١٢ - ......................  

١٥ - ......................  

١٧ - ......................  

١٩ - ......................  
٢١ - ......................  

٢٢ - ...................... 

  : أفقي

٣- ......................  

٥- ......................  

٦- ......................  
٨- ......................  
١٠ - ......................  
 
  
  
  
  
  
 

------- ) 

 َوَ�َ�َ �ْ�َ(------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ثاين للدور الثالثةالكلمات املتقاطعة ال
 : .............................  االسم ٢٠٠٨ مايو ١٧:   السبت، التاريخ:   اليوم

  : .............................  الفصل دقيقة) عشرون (٢٠:   الوقت
 "دار القرآن"  املدرسة املتوسطة   

  ! امأل الكلمات املتقاطعة التالية باملفردات العربية-أ
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١٢      

١١  
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٢٤  
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٢٦ 
 

 سطح حتيط -١٣ مؤنث األزرق، -١٠ مؤنث الرمادي، - ٩ لون الذهب، - ٦ لون الشعر، -٣ ضعف الثالثة، -٢: أفقي
 قوت - ٢١ مؤنث األخضر، -٢٠ مدور حييط بالشيء، -١٨ خطوط،  سطح حتيط به أربعة- ١٥به ستة خطوط، 

   لون الورقة-٢٧ مسكن، -٢٦ لون الوردة عاوة، -٢٥إندونيسي، 
 ما بني أسود -٨مؤنث األصفر، - ٧ مؤنث األسود، - ٤ املربع له جانبان أطول من اجلانبني اآلخرين، - ١: عمودي
 مائع - ١٧ مؤنث األبيض، -١٦ مؤنث األمسر، - ١٤والطا،  لون الشك- ١٢ سطح حتيط به مخسة خطوط، -١١وأبيض، 

 مشروب - ٢٤ لون السماء، - ٢٣ لون اللنب، - ٢٢ كراسة، - ١٩ سطح حتيط به ثالثة خطوط، -١٨يستخرج من البئر، 
  أمسر رائق

 



 

 
 

  اكتب إجابة الكلمات املتقاطعة متصلة- ب
 

  

١٦ - ......................  

١٧ - ......................  

١٨ - ......................  

١٩ - ......................  

٢٢ - ......................  

٢٣ - ......................  

٢٤ - ...................... 

  :عمودي

١- ......................  

٤- ......................  

٧- ......................  

٨- ......................  

١١ - ......................  

١٢ - ......................  

١٤ - ......................  
 

  
١٨ - ......................  
٢٠ - ......................  
٢١ - ......................  

٢٥ - ......................  

٢٦ - ......................  

٢٧ - ...................... 

  : أفقي

٢- ......................  

٣- ......................  

٦- ......................  

٩- ......................  

١٠ - ......................  

١٣ - ......................  
١٥ - ......................  
 

 
 

�ظَفَـــــر ــربص نم� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 ثاين للدور الثالثةالكلمات املتقاطعة ال

 : .............................  االسم ٢٠٠٨ مايو ٢٤:   السبت، التاريخ:   اليوم

  : .............................  الفصل دقيقة) عشرون (٢٠:   الوقت
 " القرآندار"  املدرسة املتوسطة   

  ! امأل الكلمات املتقاطعة التالية باملفردات العربية-أ
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 ذو - ١٠ مؤنث األزرق، - ٧ سطح حتيط به ثالثة خطوط، - ٤ غري ضيق، - ٣ سطح حتيط به أربعة خطوط، -٢ :أفقي
  لون الشعر،- ١٧ ذو الطول، - ١٦ مؤنث الرمادي، -١٤ لون السماء، -١٣ سطح حتيط به ستة خطوط، - ١٢الكربياء، 

 -٢٩ مؤنث األخضر، - ٢٧ مدور حييط بالشيء، - ٢٦ ما بني قصري وطويل، -٢٥ مؤنث األمسر، - ٢٢ لون الورقة، - ٢١
   مشروب أسود- ٣٠مؤنث األمحر، 

 ضد - ٨ مؤنث األصفر، - ٦ ضد كبري، - ٥ فاكهة صفراء طويل، - ٤ فاكهة صفراء طويل، -٢ لون اللنب، - ١: عمودي
 لون - ١٥ لون الذهب، -١٣ ما بني أبيض وأسود، -١١من اجلانبني اآلخرين،  املربع له جانبان أطول - ٩طويل، 



 

 - ٢٣ سطح حتيط به مخسة خطوط، -٢٠ مادة بيضاء يكتب ا على السبورة، - ١٩ لون الوردة عامة، - ١٨الشكوالطا، 
   ضد واسع- ٢٨ مؤنث األبيض، -٢٤مؤنث األسود، 

 
 

 
 

  اكتب إجابة الكلمات املتقاطعة متصلة- ب
 

  

١٣ - ........................  

١٥ - ........................  

١٨ - ........................  

١٩ - ........................  

٢٠ - ........................  

٢٣ - ........................  

٢٤ - ........................  

٢٨ - ........................ 

  :عمودي

١- ........................  

٢- ........................  

٤- ........................  

٥- ........................  

٦- ........................  

٨- ........................  

٩- ........................  

١١ - ........................  
 

  

١٧ - ........................  

٢١ - ........................  

٢٢ - ........................  

٢٥ - ........................  

٢٦ - ........................  

٢٧ - ........................  

٢٩ - ........................  
٣٠ - ........................ 

   :أفقي
٢- .........................  

٣- .........................  
٤- .........................  

٧- .........................  

١٠ - ........................  

١٢ - ........................  
١٣ - ........................  

١٤ - ........................  

١٦ - ........................ 
 

  

  

  يهدى لعاصالعلم نور ونور اهللا ال 

���� 



 

  

تكييف الدارسني قبل عملية تقومي مهارة الكتابة باستخدام الكلمات  : ١الصورة 
  املتقاطعة

  
  

  



 

  
  

  
  

  
  الدارسون ميألون الكلمات املتقاطعة: ٦-٢الصور 



 

  
  
  

  



 



 



 

  


