
٧

باب الثاىنال

بحثموضوعات ال

تعريف إتقان املفردات: األول صلالف

ميكن أن يقال للشخص أن يتقن عندما يكون لديه معرفة جيدة يف نفسه، 

، حبيث ميكن قياس إتقان شخص من كيفية وميكن تطبيق املعرفة يف شكل أنشطة 

وفقا لقاموس كبري من املفردات ٦.وليس اهلواة/ مع أفضل يستحيقهاتطبيق املعرفة اليت 

سم املفردات رى فإن وبعبارة أخ٧.االندونيسية يعين املفردات أو يف اللغة العربية واملعروفة 

/ املفردات املعروفة واململوكة من قبل جمموعة من الناس يتعريف املفردات العربية ه

للغة العربية ٨.اإلثنية 

ينقسم إىل قسمني، مها اكتساب املفردات وشرح جيواندونو أن إتقان املفردات

املفردات ألغراض كالم ) املعربة(الفعالة واملقبولة السلبية حيث تستخدم املفردات الفعالة 

٩.يستخدم ألغراض االستماع والقراءة) االستقبالية(والكتابة، أّما إتقان املفردات 

6 Robert H. MacTruck and George A. Morgan, Mastery Motivation Conceptualizations
andApplication,(New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1995), hal.283

7Imam Taufik, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Bekasi: Ganeca Exact, 2010
8 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993
9 Soenardi Djiwandono,Tes Bahasa dalam Pengajaran, ( Bandung: ITB, 1996),hal.43



٨

لتايل، فإن إتقان املفردات اللغة  خص على استخدام أو قدرة الشيالعربية هو

ميلكه للتواصل والتعبري عن األفكار مع بيئته شفهيا وكتابيا تتميز ىتالاسفادة الكلمات 

ستخدام اللغة  بتطوير املهارات اللغوية األساسية لالستماع والكتابة والتحدث والقراءة 

.العربية

تعريف وسيلة التعليم: الثاىن صلالف

، "املتوّسط"الالتينية وهي عبارة عن صيغة اجلمع يت من اللغة " وسيلة"كلمة 

١٠".الوسيط أو املقدمة"واليت تعين حرفيا 
Association for Education and

Communication Technology (AETC) تعريف وسيلة يعين ومجيع أشكاهلا مثقبة لعملية

ا يلةتعريف وسNational Education Association (NEA)و . توزيع املعلومات على أ

ا أو مناقشتها مع األدوات املستخدمة  ا أو قراء ا أو مشاهد مادة ميكن التالعب 

مج  بشكل جيد يف أنشطة التعلم والتعليم، واليت ميكن أن تؤثر على فعالية الرب

. األساسي

وسيلة هي وسيلة إللقاء املعلومات من مصدر، حيث الوسائل هنا ميكن أن 

ويعّرب سدميان و محداين أن . ن أن توفر أو تصبح مصدرا للمعلوماتيكون أي شيء ميك

املتوّسط يعين الوسيط أو املقدمة من املرسل إىل . مجع من املتوّسطويف التعلم هوسيلة 

10 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar, hlm.120



٩

مستلم الرسالة هي وسيلة لالتصال على أي شيء جيمع املعلومات بني املصدر 

ت، اليت متكن أن تكون١١.واملستلم وسيلة متوسطة أو وسيطة هي أي من هذه البيا

شيء ميكن أن يساعد املدّرس إللقاء املعلومات لتالميذ، هذه وسائل متكن أن تكون 

.األشياء واألحداث والبشر

تعريف وسيلة اللغز :الثالثصلالف

نه ختمني ختمني هي مشكلة الرتفيه اليت عادة ما . اللغز يف اإلندونيسية يعرف 

وفقا ". لغز"وفقا قاموس كبري من االندونيسي اللغز هو . ةنفذمون مكتوبة أو تك

.اللغز هي اللعبة اليت تؤّلف بصورة إنكسرت يف عدة أجزاء. أاعيل، إمس

كلمة اللغز . وفقا ملعجم علم اإلمالء على االنرتنت، كان اللغز أصال الفعل

جنليزية القدمية وأصبحت الكلمة يف اللغة اإل". أفوسر"يت من الكلمة الفرجنس القدمية 

يف حني . تشويشأوخلطوأوهو فعل مع معىن حتيري" فوسل"مث حتولت إىل " فوس"

١٢.أن كلمة اللغز كاسم هو مشتق من الفعل

يت من اللغة اإلجنليزية اليت لديها معىن اللغز أو  . تركيب الصورةكلمة اللغز 

أّما . تركيب الصورةلعبت من قبليطة اليت وفقا فتمونودو، وسيلة اللغز هي وسيلة البس

11Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 72
12http://etymonline.com



١٠

عتبارها واحدة من وسيلةاللعب اليت متكن أن تقوم على  سبوديك يعرف وسيلة لغز 

١٣.وضعت على الطاولة) حيث لعبت قطع اللغز(علبة أو إطار 

وبناء على اساس معىن اللغز، ميكن أن يستنتج أن اللغز لعبت من قبل تعريغ 

لغز هو وسيلة اليت متكن أن تسمح تدرجييا . بعلهأزواج من قطع اللغز على أساس 

ا على حل املشاكل األلغاز ميكن تدريب األطفال على تذكر، . لألطفال لتطوير قدر

.ختيل وختتتم

هافوائدو الوسائلأهداف:الرابع صلالف

اهداف وسيلة اللغز.١

:ووفقا نيساك، فإن اللغز له األهداف التالية

سيقوم املشاركني، ألن هذه اللعبةتشكيل الروح للعمل مع .أ

.ماعةجل

.ميكن للمشاركني أن يكونوا أكثر اتساقا مع ما يتم القيام به.ب

ضية املنطقية.ت .تدريب املشاركني االستخبارات الر

.تعزيز شعور التضامن بني زمالئه.ث

لقرابة بني التالميذي.ج .زيد الشعور 
13 Angga Wahyu Nugroho, Efektivitas Penggunaan Media Gambar Puzzle Dalam

Pembelajaran Ketrampilan Berbicara Bahasa Prancis Siswa Kelas XII SMKN 1 Bantul, 2014.
Hlm 21
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.التدريب سرتاتيجية يف تعاون بني التالميذ.ح

.زيز االحرتام املتبادل واالحرتام بني التالميذتع.خ

النتماء.د .تزايد الشعور املتبادل 

١٤.يف الفصلترفيه التالميذ.ذ

فوائد اللغز.٢

حتسني املهارات املعرفية.أ

لغز هي . املهارات املعرفية تتعلق بقدرة على التعلم وحل املشاكل

لعبة مثرية لالهتمام لألطفال الصغار ألن أساسا الطفل حيب 

من خالل اللعب اللغز سوف . األشكال واأللوان مثرية لالهتمام

يف املراحل املبكرة . حياول الطفل يف حل املشكلة وهو تىرتيب الصورة

ا قد حماولة لرتتيب الصور اللغز من خالل حماولة من معرفة اللغز، فإ

مع القليل من االجتاه واألمثلة، . لتثبيت قطع اللغز دون أي فكرة

لفعل من خالل حماولة لضبط  ميكن للطفل تطوير قدراته املعرفية 

أمثلة على األعمال التجارية . األشكال، وضبط األلوان، أو املنطق

14Rosiana khomsoh, Penggunaan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah Dasar,
(http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/3119) 6
Februari. Hlm 2



١٢

دب جيب أن يقرتن مع شكل لألطفال لضبط شكل مثل شكل حم

الكسرة اللون أمثلة على أعمال األطفال لضبط األلوان مثل. مقعر

ستخدام أمثلة على أعمال األطفال. ألمحر أيضااألمحر املقرتن

.مها حتّيت دائماكالصورة العجلة و القدماملنطق، املثال،

حتسني مهارة احلركية الدقيقة.ب

املهارات احلركية الدقيقة ترتبط بقدرة الطفل على استخدام 

ويوصى األطفال . عضالته الصغرية، وخاصة اليدين واألصابع

الصغار، وخاصة األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات 

للحصول على الكثري من التدريب على املهارات ) األطفال الصغار(

غاز دون أن يدرك الطفل من خالل اللعب األل. احلركية الدقيقة

ستخدام أصابعه من أجل ترتيب اللغز . سوف تتعلم بنشاط 

طريقة . لتشكيل صورة مث أجزاء من اللغز جيب أن تكون مرتبة بعناية

ن ميسكوا دمية أو الكرة . األطفال قسم اللغز سوف تكون خمتلفة 

قد تستخدم األلغاز قليال ووضع اثنني فقط أو ثالثة أصابع، يف حني

عقد دمية أو الكرة ميكن القيام به عن طريق تشديد يف اإلبطني 



١٣

ستخدام األصابع اخلمسة والنخيل يف ) دون إشراك األصابع( أو 

.وقت واحد

حتسني املهارات االجتماعية.ت

لقدرة على التفاعل مع اآلخرين . ترتبط املهارات االجتماعية 

ضا أن تلعب ولكن ميكن أي. األلغاز ميكن أن تقوم بشكل فردي

األلعاب اليت تعملها األطفال يف جمموعات . األلغاز يف جمموعات

يف جمموعات من . سريتقي على التفاعل االجتماعي لألطفال

األطفال سوف حترتم بعضهم البعض، ومساعدة بعضهم البعض 

إذا كان األطفال يلعبون األلغاز يف املنزل . ومناقشة بعضهم البعض

األطفال ملناقشة على اللغز، ولكن جيب على ميكن للوالدين مرافقة 

ء إعطاء فقط التوجيه لألطفال وعدم املشاركة بنشاط ملساعدة  اآل

.األطفال ترتيب اللغز

تدريب العني والتنسيق بني اليدين.ث

هذه . يتعلم األطفال ملطابقة قطع اللغز وترتيبها يف صورة واحدة

.خطوة مهمة حنو تطوير مهارات القراءة
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املنطقتدريب.ج

على سبيل املثال لغز صورة . يساعد على تدريب منطق األطفال

ويتم تدريب الطفل على استنتاج حيث يتوافق الرأس . اإلنسان

.والذراعني والساقني مع املنطق

تدريب الصرب.ح

لعب اللغز يتطلب املثابرة والصرب ويستغرق وقتا للتفكري يف حل 

ت .التحد

توسيع املعرفة.خ

طفال أشياء كثرية، واأللوان واألشكال واألرقام سوف يتعلم األ

املعرفة املكتسبة من هذه الطريقة عادة ما تكون مثرية . واحلروف

ملقارنة مع واحد حفظها ميكن لألطفال تعلم . لإلعجاب للطفل 

ت، والطبيعة، والفواكه، األجبدية وغريها . املفاهيم األساسية، واحليوا

١٥.يبلطبع مع مساعدة من أمي وأ

مبا يف ذلك توسيع  اذا، استخدام األلغاز لديها العديد من املزا

املعرفة، وتدريب الصرب، وتدريب املنطق، وتدريب العني والتنسيق بني 
15 Sunarti, Kefektifan penggunaan media gambar puzzle dalam keterampilan menulis

sederhana bahasa jerman siswa kelas XI MAN 1 Makassar,2016. Hlm 29-31
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اليدين، وحتسني املهارات االجتماعية، وحتسني املهارات احلركية 

.الدقيقة، وحتسني املهارات املعرفية

الوسائلاستعمال خطوات :امساخلصلالف

املدّرس يقسم التالميذ إىل جمموعات.أ

املدّرس يشرح كيفية استخدام وسيلة اللغز.ب

املدّرس يوزع قطع الصورة.ت

.املدّرس يوزع لوحة اللغز لكل جمموعة لرتتيب قطع اللغز سريتب.ث

.كل جمموعة تبدأ يف ترتيب قطع الصورة يف لوحة اللغز.ج

ة اللغز، ويطلب من رتّبوا القطع يف لوحالتالميذ, بعد االنتهاء.ح

١٦.وااللغة العربية من الصور اليت رتّبواذكر ين التالميذ أ

:وفقا جوليين خطوات وسيلة اللغز، كما يلي

املدّرس ينظم التالميذ يف كّل جمموعة.أ

16 Nita Wulandari, Kefektifan penggunaan media pembelajaran puzzle games dalam

meningkatkan kemampuan menulis paragraf deskriptif bahas prancis siswa program akomodasi

perhotelan kelas XI SMK Wiyasa magelang,

(http://eprints.uny.ac.id/20036/1/Nita%20wulandari%2008204240015. Pdf,2014) 5 Februari. Hlm

48-50
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يف لوح يرتباللغز  قطعاملدّرس ينقسم اللغز ايل التالميذ، مث .ب

اللغز

مر .ت إنتهاء، رتب اللغز يف الوقت املعّني، وبعده املدّرسة 

١٧.التالميذ لتعيني نتائجه أمام الفصل  يف كل جمموعة

وعيوب لغز وسيلة:سادسالصلالف يف التعلممزا

، على النحو سلبياتو إجيابيات. سلبياتو إجيابياتوسيلة اللغز لديه 

:التايل

:من وسيلة الغزإجيابيات.١

الصور ملموسة حبيث ميكن للطالب رؤية بوضوح.

 التغلب على القيود املفروضة على املكان والزمان ألنه ليس كل

.الصفالكائنات ميكن أن تنخفض إىل 

هممماواهتجيتذب إرادة التالميذ.

حتدي اإلبداع والذاكرة من التالميذ على حل املشاكل.

تدريب املنطق.

17 Rofidatul Ilma, Penerapan media gema puzzle untuk meningkatkan kemampuan
kognitif anak kelompok A1 dalam mengenal bilangan di TK dharma wanita grenden puger di
kabupaten jember tahun pelajan 2015/2016, 2016. Hlm 16
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 املخابرات على حل املشاكلشحذ الدماغ حبيث سيتم تدريب.

١٨.تدريب الصرب ألن حيتاج إىل وقت حلل املشاكل

:وسيلة اللغزسلبيات.٢

وقت طولتاج إىلحي
 كابحأقلالصفكان
١٩.الكبريماعتجإلاىف للتعلم ةعلياأقل فحىتلغاز املعقدة وسيلة ال

سابقة ث الو البح:سابعالصلالف

:ة اللغز هولواليت تناقش حول وسياإلطالق البحوث اليت أجريت على 

ألعاب اللغز لتحسني مهارات الكتابة وصف ": ، أ،مد مبوضوعةأرينيل جان.١

ت يف التعلم اإلندونيسية لتالميذ ىف  ت والنبا ت إالثاين سدالصفاحليوا

، واختتم نتائج أحباثه أن املباين وطالب اللغز هم أكثر "لقمان احلكيم

وممتيعةطبيعيةوالتعبري أكثر شجاعة، وحال تعلم أكثراهتماما يف التعلم، 

دةالتعلمنتائجحبيث ٢٠.كبريةز

18 Aulia Rizqika Rofiati, Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning
Berbantuan Media Puzzle Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Kalibeji 01
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014, 2014. Hlm 22

19 Anirisa Latut Torikil Maviro, penggunaan media puzzle untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV MIN Lambaro aceh besar, 2017. Hlm 34

20Margono, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Menggunakan Metode
Demonstrasi Melalui Permainan Puzzle Pada Siswa Kelas 1 SDN Lanjan 2 Kecamatan Sumowono
Kabupaten Semarang,



١٨

نتو.٢ من أجل حتسني املهارات لغز كوسيلة تعليمية: "مبوضوعيونيا فيرت

كارتيكا  روضة أطفالاألول يف بالصفاحلركية الدقيقة لألطفال يف 

اللغز اليت مت تنفيذها يفخلصت إىل أن وسائل التعلم "ودمرتينكربيك

٢١.كارتيكا ميكن أن حتسن املهارات احلركية الدقيقة لألطفالروضة أطفال

ا املؤلفون حول نوع البحث الذي جيرى حبثًا عن  معادلة البحث اليت يقوم 

على مهارات الكتابة ، مد,د البحث الذي أجرته أرينيل جنة، أويؤك. الدراسيصلالف

ن تو على املهارات احلركية الدقيقة بينما يؤكد املؤلفون على إتقان وتؤكد يونيا فيرت

.املفردات

فكرإطار ال: ثامنالفصلال

مبدأ التعلم للعب أثناء التعلم أو التعلم أثناء اللعب هو مفهوم التعلم تطبيقها يف 

لتأكيد أن تكون مصحوبة مرافق وسيلةالكافية.التعلم مفهوم اللعب يف حني التعلم هو 

مللل نشطة التعلمحبيث ال األطفال  .كمعلم، اختيار وسيلةمهم جدا.يشعر يف متر 

، مت اختيار اللغز الرسالةيف هذه .ف األطفالاليت تثقوسيلةالاملستخدمة هي وسيلةال

إلضافة إىل عمل لعبة، ميكن للغز أيضا .على شكل ليكون وسيلة التعلم للطالب
(Http://Repository.Uksw.Edu/Bitstream/123456789/4374/3/T1_292009103_BAB%20II.Pdf,
2013)  6 Februari. Hlm 19

21Diah Mariana, Puzzle Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa Tk Budi Rahayu Yogyakarta, 2014. Hlm 29
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رة من .تطوير االستخباراتتدريب التالميذ على استخدام وسيلةالتعلم جيلب اإل

التالميذ هم أكثر اهتماما يف وسيلةلالهتمام، يف هذه احلالة .التالميذ يف عملية التعلم

رة واهتمام التالميذ هو ما ميكن أن حيفز الدافع الطالب للتعلم األلغاز ميكن حتسني .اإل

مستمر حبيث ميكن أن يؤدي إىل الدافع التعلم حبيث ه بشكل هانتباه التالميذ وتوجي

رة لالهتمام .عملية التدريس والتعلم ليست مملة وأكثر إ

ن اللغز مث استخدم لغز وسيلةالتعلم، مع االعتفكرالاوبناء على هذ قاد 

.للتالميذاملفرداتسوف تزيد من إتقان


