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املدرس طرقا خمتلفة لرتقية يستخدميلفتكاين كمبار كري الواحدةاحلكومية ليةالعادرسة امليف
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جلمع طريقة الأما . يالعامة احلكومية الواحدة لفتكاين كمبار كري درسة املبتالميذلدى مفردات

.راقبةها الباحثة هي اإلختبارات و املالبيانات الىت تسنخدم

:يف حتليل البيانات تستخدم الباحثة رموز

% 63,75قبل اإلجراءات مث ترقى يف الدور األول ) %44-55(58,33
كافية ويف الدور ٧٦-٥٦، % 72,25كافية، يف الدور الثاىن هناك ترقية ٧٦-٥٦يف طبقة 
تقنية تطبيقبلذالك النتيجة هلذا البحث. ىف طبقة عالية%١٠٠-٧٦،% 78,12الثالث 
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ABSTRAK

Neneng Triana Rahmawati (2011): Penerapan Teknik Words wall Untuk
Meningkatkan Penguasaan Kosakata
Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab
Siswa Kelas I Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Lipatkain Kecamatan Kampar
Kiri

Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lipatkain Kecamatan kampar Kiri. Guru
telah menggunakan berbagai macam metode untuk meningkatkan penguasaan
kosakata bahasa arab siswa. Namun metode yang digunakan oleh tersebut belum
dapat meningkatkan penguasaan kosakata siswa secara baik. Oleh karna itu peneliti
mencoba untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa dalam belajar Bahasa Arab
dengan menggunakan teknik words wall.
Adapun permasalahannya adalah:

1. Kurangnya motivasi yang bersumber pada diri siswa itu sendiri
2.Metode yang digunakan guru belum dapat meningkatkan penguasaan kosakata

siswa
3.Siswa tidak bisa memehami teks bacaan bahasa Arab
4.Siswa tidak bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Arab

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan
melalui teknik words wall dapat meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Arab
siswa kelas I di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Kampar Kiri. Adapun
teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah tes dan observasi. Dan dalam
menganalisis data penulis menggunakan rumus:

P = F x 100 %
N

Hasil penelitian sebelum tindakan menunjukan penguasaan kosakata siswa
rendah yaitu, 58,33% pada taraf (44-55%), kemudian pada siklus pertama dengan
menggunakan teknik words Wall meningkat menjadi 63,75% pada taraf cukup (56-
76%). Pada siklus kedua meningkat lagi 72,25% pada taraf yang cukup (56-76%).
Dan pada siklus yang ketiga 78,12% pada tingkatan yang tinggi yaitu (76-100%). Jadi
penelitian ini menunjukan bahwa teknik words wall dapat meningkatkan penguasaan
kosakata siswa dalam belajar Bahasa Arab.



ABSTRACT

Neneng Triana Rahmawati (2011): The application Words wall to increase
students’ Vocabulary mastery of Arabic
subject matter in class I Senior High
school 1 Lipat Kain Kampar Kiri sub
district level

The teacher in SMAN 1 Lipat Kain Kampar Kiri sub district level have used
various methods to increase students’ Arabic vocabulary mastery. Moreover, the
method has been used by the teacher is not increase yet for students’ Arabic
vocabulary mastery well. Therefore, the researcher tries to increase the students’
vocabulary mastery in Arabic study by using words wall technique.

The formulations are:
1. The lacking of motivation from the students’ self
2. The method had been used by the teachers are not increase yet the students’

vocabulary
3. The students’ cannot understand the text of Arabic reading
4. The students’ cannot give the question by using Arabic language

This research is done to know that, does the applicant the words wall
technique can increase the students’ Arabic vocabulary mastery of class I SMAN 1
Lipat kain Kampar Kiri sub district level. Then, technique collecting data that writer
used is test and observation. The writer analyzes the data by using formula:

P = F X 100
N

The result of this research before the action show the students’ vocabulary
mastery are low, 58,33% in level (44-55%), then, the first cycle in using the
technique words wall increase become 63,75% in level (56-76%). The second cycle
in using the technique increase again become 72,25% in level enough (56-76%). And,
the third cycle in using the technique increase more 78,12% in the high level (76-
100%). So, this research show that the technique words wall can increase the
students’ vocabulary mastery in learning Arabic language



تمهيد

بسم اهللا الرحمن الرحيم

الم على رسوله سلم االنسان مامل يعلم الصالة والعلم اإلنسان بالقلم و عاحلمد هللا الذى 
.صحابه وأمته أمجعنيأهله و أسيدنا وموالنا حممد وعلى املصطفى

اتسالمية احلكومية رياو قد قرر إلفإن كلية الرتبية اجلامعة ا
ستهم فيها ليؤلفوا رسالة كلية شرط من الشروط الالزمة عليهم لنيل شهادة  الدراسية الدينية العليا من درا

.هذه الكلية

عتبارإافقا لشعبتهم إمابا وجبت الكلية على طلبة شهبة اللغة العربية  ليؤلفوا رسالتهم بية مو أمث 
عابيستارقيةلتيةالكلمات الجدار تقنية تطبيق"  : يعىنحبثها ضوعمو هو فوافقلت الكلية باحثةال
الواحدةالحكومية ليةالعامدرسة بالاألولالصفتالميذلدى العربيةمادة اللغةفي مفرداتال

نقصان فيها كثرية من االخطاد والبحثالاعرتف الباحثة بكتابة  هذإ"لفتكاين كمبار كيري 
واحلمد اهللا بحثالاالسلمية املفرية إلمتام هذتيت الكرم أن يعدموا االنتقادات  فارجو من القار . املتوفرة

العاملنيربّ 

والسالم
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الباب األول
مقدمة

المشكلةخلفية. أ
واللغات كثرية و هى خمتلفة من حيث . اللغة هى ألفاظ يعربها على كل قوم عن مقاصدهم

كألة كل لغة تستخدم  . كل جمموعالىت يستخدمها  االتصال لةهي أاللغة و . 1املعىن
اللغة من الطوائف اأن البشر يف جمتمع معني ال يعرفالطبيعيةلك من لذا. اللالتصال مع 

إىل أن اللغة وهذا يشري. ، كل شخص ميكن التواصل بشكل جيدتساويةومع ذلك، يف بيئة م. األخرى
.لنطق أو الكالماالعام ، اللغةاملعىنيفو . تصال بني الفرد وبيئتهاالهي يف األساس أداة

لغة ميكن أيضا وال. كل الناس للتعبري عن نيتهمهملغة كالم استخدالالغالييين أنمصطفىرأى 
من القواعد من عادات خمتلفة من اخلطاب الذي يستخدم لالتصال بني األفراد 

من . حىت اللغة هي اجلسر الذي يربط بني حياة العقل. داخ

دات حبيث أصبح معروفا وجود لغات خمتلفة ختتلف يف كل منطقة من حيث اللهجة والكالم واملفر 
.الغرض هنا هو تعلم اللغة العربية. 2املستخدمة

مع استخدام . اللغة الدينية اإلسالميةوالعرباللغة العربية هي لغةأن عبد العليم إبراهيم قال 
.3أن اللغة العربية هي لغة املسلمنيقرآن واحلديث ، واالنطباع الناشئاللغة العربية باعتبارها لغة ال

املعلومات حتريريا لفهمأممهارات اإلتصال إما شفويا تطورغة العربية مادة التعليم اليت الل
العربية س اللغةدور . العامة والثقافة االجتماعيةواملعرفةراء واملشاعر و تطوير علوم الدين،األها،وكشف

4.لإلتصالها الة م الدين والعلوم النافعة جبانباثر يف فهاليت تدرس يف املدارس هلا

1 80ص , مكتبة, بیروت, جامح الدروس العربیة, الشیخ مصطفى غالبینى
2 Imam Makruf,S,Ag, M.Pd. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab AKTIF. (Semarang, NEED’S
PRESS,2009) hal 1-2
3 Imam Makruf,S,Ag, M.Pd. Op Cit. Hal 3



وذلك ألن كل . اللغة العربية هي اللغة األساسية للمسلمني فضال عن دعم لغات أخرى
الغرض من دراسة . 5مجيع املؤمننيلعربية ، اليت جيب أن يفهماإلسالمية باللغة امن املصادرمصدر

:،كمايلياللغة العربية

ميةتعلم اللغة لغرض الدراسة الدينية اإلسال. 1
تعلم اللغة لغرض دراسة العلوم. 2
تعلم اللغة . 3

أن الغرض من التعليم لتسهيل دراسة الدين بالنسة اىل التالميذ يف دراسة اللغة العربية ، 
العريب ، ترمجة على قراءة األدب تهقادر جيعل التالميذفردات اللغة العربية استيعاب املاإلسالمي ، مبعىن 

.6.به ذلكشال، وما و تفسري مهالقرآن  واحلديثا

، اللغة العربيةاللغة الدولية ، يف إندونيسيامهم يفدورمهمة كما أكها أن هلااللغة العربية
ال يزال ف، بدايةالاللغة العربية منذ واتعلميتالميذالأنعلى الرغم . ةاجلامعين املرحلة االبتدائية إىلميعلم 

.لديهم مشاكل يف تعلم اللغة العربية

نخفضة ين يتعلمون اللغة العربية املالذتالميذالجعلت نتيجةمن العوامل اليت هناك العديد 
.املفرداتقليل سواء يف كتابة أو شفهيا ، واحد منهم هو التصاليف اوالسيما

صر اعنالى منألن املفردات ه، السيطرة على املفرداتتالميذالمنبيطللعربيةاللغة اتعلميف
يت األشياء األساسية الهماملفردات هو أاتقان . مساعيا و شفويامن اللغة اليت ميكن أن تدعم التواصل 

.7لغة أجنبية بية يف دراسة اللغة العر جيب أن تسيطر عليها 

4 Kerja sama antara UIN Malang, UIN Jakarta, Direktorat Mapenda, Dirjen Bagais, Depag RI,
Kegiatan Belajar Mengajar untuk MTSN, 2004, Hlm 2.
5 DRA. Juwairiyah Dahlan, MA. Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab (Surabaya: Al
Ikhlas,1992) hal 5
6 Hermansyah. Potensia Jurnal Kependidikan Islam. Teori Adragogi Untuk Pengajaran
Bahasa. Vol. 4. no 2. Des. 2005. hal 183



بإجراء ةكاتبيستخدم فيها يف املدارس حيث ال(االول مستوى للوفقا ملنهج التعلم 
اعداد هو العامة احلكومية الوحدة لفتكاين درسة بامللرئيسي لتعلم اللغة العربية والغرض ا، )حبوث

ميذ ىفتالهم لهذه املفردات ، هلا دور . وفهم معىن النصاللغة العربية على قراءة كتب تر اقادتالميذال
.فهم النص

.املفردات

لفتكاين  باملدرسة العالية احلكومية الواحدةباحثةالاليت بناء على الدراسات السابقة 
. ملشكلة ىف حتقيق الكفاءةأن التالميذ يواجهون ا، يف تنفيذ عملية التعلم كمبار كريي

للغة ئته ىفكفاحىت،ىف أنفسهمدوافعال، قليلولاأل:عوامل الاملالخظة االولية ألربعة هو
، التالميذ ال الثاين.إلتقان اللغة العربيةيواجهون الصعوبة همدودة جتعلاحملفردات ضعيفة املالعربية 

, الرابع. ال يستطيع  التالميذ أن يقدم األسئلة باللغة العربية،الثالث.يفهمون نصوص اللغة العربية
.طريقة التعلم اليت يستخدمها املدرس مل تستطيع أن ترقى استيعاب مفردات التالميذ

عل لجتعل هم متقنني علم اللغة العربية مل يف تيستخدم املعلم الطرق املختلفة هذه املشكلة 
تالميذ ىف حل تساعد الليةالكلمات اجلدار تعلمةتقنيأن تطبق الباحثةتريدإتقان ىف املفردات، لذالك

. املفرداتفهم النصوص و حفظ يفهذه املشكلة 

هو التصميم العام لتحدي وحتفيز اإلجناز عالية ألن اجلداريةالكلماتأنGreenقال 
فردات واستكشاف املفردات املترقيةيف زيادة و يف اللغة األوىل مرتددة تالميذال

8.اجلديدة

قال. 
جديدة هي يف الواقع باستخدام كلمات جديدة يف اتمهية التقان كلماألأكثر أن الطريقة امساعيل 

7 http:///alamsetiadi08.wordpress.com/upaya-peningkatan-vocabulary-siswa-dengan-media-
wordwall
8 Green, J. 1993. The Words Wall: Teaching Vocabulary Through Immersion. Ontario. Canada
: Pippin Publishing Limited. Hal 2



تقنية اليق لذا ، فمن الضروري لتطب. ةواجلديدةالقدميالكلمة/ احلكم والتفكري يف العالقة بني املعروف 
.تالميذقع أن هذه التقنية إلثارة االهتمام وإثراء املفردات الاو ومن ال. من املفرداتتالميذلتعزيز إتقان ال

هذا .املفرداتو حيفظللفهمتالميذهي تقنية التعلم اليت تساعد اليةدار اجلتقنية الكلمات
.وجيعل الوضع أفضل ومتعة التعلمالدرسموضوعم تالميذ ليفهزيادة اهتمام اللاألسلوب 

تقنيات التعلم الكلماتالباحثة أن اتقوم يبحث علمي عن بناء على الظواهري السابقة تريد
رقيةلتيةالكلمات الجدار تقنية تطبيق: "املوضوعلغة العربية حتت المفردات استعابقيةلرت اجلدارية

الحكومية ليةالعامدرسة بالاألولالصفلدى تالميذ العربيةادة اللغةفي ممفرداتالعابيستا
.”لفتكاين كمبار كيريالواحدة

حاتإصطالتوضيح. ب 
لتجنب سوء الفهم للقب يف هذا البحث ، فمن الضروري توضيح بعض املصطلحات 

: يليستخدمة يف هذا البحث ، مبا امل
قة كيفية . تتطلب مهارةالتقنية هي طريقة لنفعل شيئا اليت . 1

املفرداتإستعابمساعدة الطالب على 
هي عبارة عن جمموعة من الكلمات مرتبة بشكل منهجي عرض بأحرف كبرية اجلداريةالكلمات. 2

اليت هو أسلوب الشعبيةيةالكلمات جدار .فصلو غريها من مكان عرض كبري يف العلى احلائط أ
.ميكن استخدامها ملساعدة الطالب على تعلم القراءة والتهجئة الكلمات اليت ليست على التوايل

ترقى ترقيا اجلبل وفيه . رقيا ورقيا اجلبل و فيه و اليه-رقي- املنجد رقي ترقيةويأيت يف القاموسترقية. 3
ك ، مث يصبح لزيادة مع صلت يضعوا على ذل.أن مستوى ترتيب متعددة الطبقاتكلمة .9واليه

.زيادة التفاهم وتعزيز وتكثيف
يف هذه الدراسة . تكوين املفردات الكلمات أو العبارات ، اليت هي دائما يف ترتيب احلروف اهلجائية. 4

.املفردات هو عنصر اللغة اليت ميكن أن تدعم التواصل شفهيا وخطيا

9 القامس المنجد في اللغة العربیة و االعالم 



فرداتامليعين أن تعرف أو فهم . املفردات هو املعرفة من املفرداتإستيعاب . 5

المشكالت. ج 

المشكالتتقديم. 1
:

تالميذاللدىاملفردات قلة.أ
ال ترقى دوافع التالميذدرساملهاستخدمتعليم اليتالتةقيطر . ب
ال يقدر التالميذ كتابا. ج
اسؤال و اجلوابمنخفضة يف التالميذ قدرة . د

المشكالتتحديد.2
تطبيق :املوجودة يف هذا البحث كثرية أرادت الكاتبة أن حتددها كما يلي املشكالت

الصفقية استيعاب املفرادت لدى تالميذ يف تعليم اللغة العربية لرت اجلداريةتالكلماةتقني
.باملدرسة العالية احلكومية الواحدة لفتكاين كمبار كريىاألول 

تكوين المشكلة. 3
: كما يليهذا البحث  مشكلةتكوين أما

يف تعلم اللغة فرداتية يستطيع أن يرقي استيعاب املدار اجلكلمات الإستخدام تقنيةهل 
.لفتكاين كمبار كريىاحلكومية الواحدةالصف األول باملدراسة العاليةلدى تالميذالعربية

هالبحث وفوائدهدف. د

هدف البحث. 1



يف تعلم اللغة يةدار اجلالكلمات تقنيةتطبيقعرفة هلملبحث فهوالاهدف هذأما 
لدى تالميذ الصف االول باملدراسة العالية احلكومية املفرداتاستيعاب يرقيأن ستطيعالعربية ي
.كرييلفتكاين كمبارالواحدة

فوائد البحث. 2
:السابق ففوائده كما يليالبحثدفهبناء على 

للكاتبةالعربيةاللغةاملعلومات لزيادة.أ
اللغة مادةقية استيعاب املفرادت يفلرت ية جلدار االكلماتتقنيةتطبيقعرفة املدرس عن مل. ب

لدى تالميذالعربية
اللغة العربيةاملناسبة يف قسم تدريس اللغة العربيةتنمية علمل.ج
لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة الطبقة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية . د

.بكلية الرتبية و التعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

الدوافع في اختيار الموضوع. ھ
:   أما أسباب اختيار املوضوع كما يأيت 

اجلدارية هي تعليم خمتلف حىت ال يسئم التالميذ يف التعلمتكلماةتقنياستعمال .   أ
هذه املشكلة موافقة على قدرة الكاتبة اليت تعلمها يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية  الرتبية .ب

جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوو التعليم 
تستخدم الكاتبة هذه التقنية لرتقية استيعاب املفردات التالميذ يف تعلم اللغة العربية .   ج



الباب الثانى
المفهوم النظرى

ياتالنظر .  ١
المفرداتعاب ياست. أ

مفردات هى .مع مصطلح أو مفردات املعجممستوىت يف اللغة االندونيسية فرداكلمة امل
. 1واحد من عنصر اللغة الذى استعاب التالميذ يتعلم لغة األخرى لينال مهارة اإلتصال مع لغة اخرى

املفردات أو العلم هو .مفردات اللغة أو العلوماملفردات يعين احلديث عن حقل يسمىعنيتحدث
اين وشريف كاف ، مشريا إىل أن غ. ، أسليمانأبو بكر. العلم الذي يدرس املداخل واملخارج للكلمة

سية كماميتص والكلمة الثانية يف اللغة االندوني. كاثاوهو كوج مفردات مشتقة من اللغة السنسكريتية 
.كلمة

دونب).اللغة الثانية(ن تكون قادرا على استخدام اللغة الثانية إمهم املفردات قال ريفرس 
، وسوف ال يكون الشخص قادرا على استخدام هيكل ووظيفة اللغة يف التواصل واسعةالمفردات 

متتلك ثراء املفردات  .ن ، إن اجلودة يعتمد على نوعية واحدة من املفرداتغاوقال تاري.بطريقة شاملة
.كلما زاد احتمال مهارات التحدث

أن املفردات هي الكلمات اليت حتتوي على لغة أو شخص ،اجلملة القدميةبناء على رأي من 
واحد من األسباب اليت . 

. معرفة املفردات هو مركز للخربات يف جمال اللغة. ىل حتسني فهم من القراءاتإاملفرداتجتعل املعلمني
تعلم املفردات يف . تعلم املفردات ضروري لنهج اإلجراءات. لذلك ، تعلم املفردات هو شيء مهم جدا

.هذه القضية املتعلقة تعليم وتعلم املفردات

1 Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.  Misyakat. Malang 2004. Hal
96



الستماع اىل ا). 1: (يعىن,املفرداتوفقا الدو ، وهناك اخلطوات اليت ميكن تطبيقها يف تعلم
يح يف شكل حكم قضائي ، تقدمي التوض). 4(فهم املعىن ، ). 3(الكلمات ، تكلم).  2(الكلمات ، 

2.كتابة الكلمات). 7(الكلمات بصوت عال ، و تكلم ). 6(يف التعبري من معىن ، اترينالتم). 5(

لغة أو تطوير قدرة املرء يف العملية تعلم اهلمة يف فهم املفردات ينظر إليه عادة باعتباره جزءا 
يف املدارس من األحيان كلمات جديدة كجزء من موضوع تالميذيتم تدريس ال. اللغة اليت كان يتقن

.معني ، وهناك الكثري من البالغني انظر تشكيل املفردات بوصفها أنشطة مثرية لالهتمام والتثقيفية

ء األساسية اليت جيب أن يسيطر عليها الشخص يف تعلم اللغة املفردات هو األشيااستعاب 
لغة إذا كان العن لشخصاتعبريكيف. 3وشعب اندونيسياتالميذدعم اللغة األجنبية جلميع الالعربية

املفردات أمر مملوكة متاما من استعاباللغات األجنبية ، حىت تعلمخاصة إذا . يفهم مفردات اللغةال
مث تلقائيا سوف يقدم املزيد من لديه مفردات الكلمات العربية تلميذإذا كان ال. قبل متعلمي اللغة

فردات كافية لطالب جيدون صعوبة يف حتقيق املدون بوالعكس. هارات اللغة العربيةالدعم لتحقيق أربع م
.املهارات اللغوية

:املفردات يعين. ست ضيقةاحلد من املفردات لي
لغة واحدةالمجيع الكلمات الواردة يف .  )أ

عليها شخص أو الكلمات املستخدمة من الناس يف نفس البيئةعبالكلمات اليت يس.)ب
يا مع القيود واألوصاف لغة إىل جانب أجبداليتم ترتيب قائمة من الكلمات والعبارات من .)ج

4.اخلاصة

2 http://www.geogle.com
3 http://alamsetiada08.wordpress.com/upaya-peningkatan-vocabulary-siswa-dengan-media-
wordwall/
4 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kosakata bahasa Sunda. (Jakarta, 1984). Hal 9



غانار تة من الزيادات املفردات كما قال عند شخص زيادة اإلبداع واجلودومهارات اللغة 
نوعية املفردات اليت يتم تدريسها للطالب ، حبيث إىلنظرياللغة جيب أن علموباالضافة اىل كمية من ت"

5

مفردات التنمية . من جتربتنافردات تعين أكثر من اضافة كلمات جديدة اىل مفردات املمني
.يعين وضع مفاهيم جديدة يف النظام على حنو أفضل

أوكل إليها ذلك واحدة من املهام الرئيسية لتطوير .ياةاحلفردات يعين تغيرياملوبالتايل تغيري 
.6

املفردات واحد يعتمد على التقدم احملرز يف التعليم العايل كثري و قليل من استعاب 
7.واملنخفض

لغة أو الشخص يعترب عموما املفردات جزءا هاما ، سواء من عملية تعلم املفرداتوباإلضافة
كلمات من األحيان  يف املدارس يف كثريتالميذالعلميتم ت. عليهيتقنوير قدرة املرء يف اللغة اليتتط

وهناك الكثري من البالغني الذين يعتربون تشكيل املفردات بوصفها جديدة كجزء من موضوع معني
.الثروة هو وصف مفردات االستخبارات الشخص أو مستوى التعليم. أنشطة مثرية لالهتمام والتثقيفية

يةجدار الكلماتةتقني. ب
حمةبتا، والكتالميذعة لنفومأكثر فائدة ل فصىف اللتعلم املفردات 

.يةجدار الكلماتفردات تسمى تقنيةاملتعلم االعالم 

5 Gusti Ngurah Oka. Pengajaran Bahasa Indonesia.(Surabaya: Surabaya Nasional, 1974). Hal 181
6 Tarigan. Pengajaran Kosakata. (Jakarta. Angkasa. 1983). Hal 8
7 Ibid. hal 23



Iskandarwassidوفقا. أبسط أسلوب هو األسلوب من القيام بشيء اليت تتطلب مهارة

هو أسلوب خمرج ، تكتيك ، أو اخرتاع . يهتقنية دادانج واهلندسة 
.يستخدم حلل وصقل هدف مباشرة

هو عبارة مجع املفردات تنظيم عرض منهجي بأحرف كبرية ولصق على يةيف حني أن اجلدار 
.لالفصراجد

أسلوب التفاعلية هو يةجدار لماتالك. ذكركفاءة وسهلة ليةلمات جدار هناك طرق جلعل الك
قرأة و كتابة، و التكلم ، إستماعالتعلملدعميف الفصل 

:وهناك أيضا عدة طرق

إعداد. 1
جتعل من السهل أن نتذكر باستخدام الكلمات املفضلة على موضوع معني. أ
جعله يصبح من املفيد يف كثري من األحيان عن طريق استخدام هذه الكلمات يف جمموعة .ب

قرأة و كتابة، و التكلم ، إستماعمتنوعة من األنشطة
جعل من السهل االطالع على البيانات الشخصية ، عن طريق الكتابة بأحرف كبرية وضعت .ج

على حائط الفصل

صنوعا. 2
كتبيا ملنهج و الكتابة الكلمات الرئيسية يف موضوع معني وفقيف جعل هذه التقنية جعل

وميكن هلذه . لمجيع الطالب يف الفصة من الكرتون حجم كما ميكن أن يرى حبروف كبرية على قطع
. اليت سيتم دراستهاالكلمات الرئيسية هي الصفات واألمساء وغريها مصممة خصيصا هلذا املوضوع 

هذا هو الكتاب التأكيد عليها هي من . كلمات جديدة كل أسبوع10حيت 5بني كاتبةتعطي ال
بسهولة وليس عن طريق عدد من املفردات تالميذالسوف دائما أن نتذكرحيث نوعية هذه الكلمات

.ولكن تنسى بسهولةتالميذل



تالميذوقال ال. يف صناعة الكلمات احلائطتالميذللمرحلة املقبلة ، ميكن للباحثني التعاون مع ال
بعد مجعها واختيار الكلمات . جلعل قطعة من الورق املقوى على املفردات املرتبطة موضوع حمدد التعلم

أكرب جمموعة من الكاتبة، مجعتالميذكل من عمل ال. اليت تتوافق مع السمة اليت سيتم تدريسها
.وقيمة معينةتالميذال

يةكلمات الجدار الاستخدام استراتيجية . 3
وهناك أمثلة قليلة . هذه التقنية معىن بعض الكلمات من خالل عملية التعلم التفاعلياستخدام 
.يف العثور على معىن للكلمةةبتاعلى ما يفعل الك

:1مثال 
ضرواتاخل: موضوع 
الباذجنان والفلفل واجلزر والطماطم والبصل: ية دار اجلالكلمات

ختمني الكلمات: اسرتاتيجيات هي 
 مستديرة وطويلةهو
وهو حمبوب
األمحرالوانه
وهو اخلضر

هل اخلضروات؟
يف اللغة االندونيسيةمعىنما

ملزيد من االسرتاتيجيات ميكن للمدرسني . واملعىن االندونيسيةمقصدختمني ما تالميذالذالكبعد
.تطوير ذلك باستخدام اسرتاتيجيات أخرى



:2مثال 
األعياد اإلسالمية: املوضوع

وعيد األضحىالفطرإسرأ و معراج عيديالد النيب ،م: اريةاجلداتكلم
تعريف بسرعة الكلمات أعاله: االسرتاتيجية
إعطاء تعريف للكلمة
تار الكلمات وفقا للتعريف الوارد من املعلمخيو يكتبتالميذال
تالميذكرر مرة أخرى مع توفري التشجيع ل
إجابات الطالب التحقق من

:3املثال 
أعضاء اجلسم:املوضوع

بطن، والرجلواليدين والعيون األنف ، : ارية اجلداتكلم
ختمني كلمة: االسرتاتيجية 

وقال امللك ألعاب: ممارسة
 مث كنت على اتصال... وقال امللك"عبارة وتبدأ اللعبة مع........ "
 ال ينبغي أن يكون ملس أي تالميذمث ال' ...امللك يقول'إذا كان املعلمون ال تبدأ مع اجلمل

ال يبدأ " ملسة عينك"على سبيل املثال املعلم يقول عادل . شيء ، ويعرف أيضا باسم الصمت
تفعل شيئا انه سيعاقبيذتلممث إذا كان ال..." وقال امللك"بعبارة 

التعلم يصبح مثرية وممتعة وليس األمثلة اليت تعلم املفردات اليت تستخدم هذه االسرتاتيجية اليت
للتكامل مع غريها من املواد التعليمية اللغة مثل االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ، . تالميذممال ل

على فهم تالميذلذلك ميكن للمدرسني تطوير اسرتاتيج
8.من موضوع التعلم مدرس معنيريكلمات السبالفعل

8 Http://alamsetiadi08.wordpress.com/upaya-peningkatan-vocabulary-siswa-dengan-media-
wordwall/



يةجدار الكلمات خطوات النشاط. ج
:، وهي يةهناك العديد من اإلجراءات املستخدمة يف تدريس املفردات الكلمات اجلدار 

إعداد. 1
درسأن املكراوفوردقال. حتضري املواد يف املنزل، وينبغي أن صلفتعليم يف الدرسقبل بدأ امل

ثانيا ، .التعليمية ادةاملتارالعامل األول هو لتح. علملتيعمله لمن العوامل اليت جيب أن تنظر يف العديد 
.تلميذط الدروس النظر يف ختصيص وقت لقدرات كل بطختجيب أن يقوم املدرس بإعداد 

سوف تالميذالراغبني يف التعلم والتالميذاملدرسني وتقدمي املواد بطرق مثرية لالهتمام للتحفيز 
.

تنفيذ. 2
جيب على . دةاتباع إجراءات عتالميذوالدرس، وجيب على امللخللق بيئة جيدة يف الصف

التعلم من يفدرساملإجراء هذه األنشطة يف عملية التعلم على أساس التعليمات اليت تتلقاها تالميذال
.داريةستخدام كلمات اجلإاملفردات ب

األولأنشطة).أ
تالميذويقول مرحبا جلميع الجاء اىل الفصلاملدرس ). 1
يةدار اجلالكلمةاملعلم عبارةيشرح . )2
عندما أو جعلهم يفهمون وال جتد مشكلة داريةقواعد كلمات احلتالميذلاملعلم يشرح.)3

يةاجلدار اتتفعل ذلك أنشطة كلم

أنشطة التعليم.)ب
اليت حتتوي على " الغموض"ستخدم القرائن للعثور على كلمة يتالميذيف هذا النشاط ، وال

.جدار الفصل
.رقصغرية من الو تعطى قطعة أن تلميذكل . )1
3- 1عددا من ورقة أو لوحة تالميذيتم منح ال.)2



)املفردات أو اإلمالء(من الكلمات احلائط " الغموض"حدد الكلمة .  )3
ويتعني . على التعرف على الكلمةتالميذإعطاء تعليمات اثنني على التوايل ملساعدة ال.  )4

كلمة يةى صقل الكلمات إىل كلمات اجلدار علتالميذعلى كل فكرة املتعاقبة تساعد ال
.على وجه اخلصوص

يةدار اجلمن الكلمات اختيار واحدتالميذوبعد كل فكرة معينة ، مث جيب على ال.  )5
فكرة وينبغي أن تكون. اها يف شكل لعبةالكلمة اليت تتطابق مع كل التعليمات اليت تتلق

.النهائي األكثر وضوحا
.تالميذثالثة القرائن ، أظهر الدرسامليعطي وبعد.  )6

األخيرأنشطة).ج
.الذين ختمني الكلمة بشكل صحيحتالميذوسيتم منح نقطة واحدة ل.1
كان / انه . يةتالميذاملعلمني رصد األنشطة ال.2

.تالميذال
ميو تق. 3

اوفورد أن هناك بعض وذكرت كر . تالميذمي ومتابعة ما تعلمه الو هناك حاجة إىل هذا التق
:هذا اإلجراء هو. ميو إجراءات التق

.جلمع ورقتهمتالميذمن الدرسيطلب امل.أ
تالميذاللتعزيز املفردات يةعثور على مدى الكلمات اجلدار للتالميذشيكات ورقة لاملعلم .ب
على اجلدار تالميذمي املدرس كيف يتم احلصول على العديد من الكلمات من قبل الو تق.ج

يف احلصول على كلمات جديدةتالميذهذا النشاط يظهر مهارات ال. عبارة التقدم التقين
الدرساملعلم تممث خي.  د

يةجدار التعليم المفردات باستخدام كلماتمنيا االمز . د



وفقا لكاثي غورسكي . يةدار اجلكلماتكن استخدامها يف تعلم املفرداتالفوائد اليت ميهناك
:، وهييةكلمات اجلدار اثنني من مزايا استخدام  هناك

تالميذجذب انتباه اليةكلمات اجلدار . 1
9.من الطبقة يبدو أكثر إثارة لالهتمام واملرحخللق يةالكلمات اجلدار .2

لكل ورقة ) لوحة(أكثر إثارة لالهتمام فئة الستخدام لون خلفية خمتلفة من اجلدار فصلجلعل ال
لتعلم املفردات اللغة العربية ، تالميذ، سوف يكون اجلو أكثر إثارة لالهتمام ليةمن الكلمات اجلدار 

من خالل توفري خريطة البصرية. ميذتالوميكن أيضا جذب اهتمام ال
كمرجع أو تالميذالالفصل وسيتم استخدامهايف يةدار جوالكتابة والرأي ، وملس الكلمات

.

عن طريق . أكثر نشاطاتالميذوالتعلم ميكن أن جتعل اليف التعليم يةكلمات اجلدار باستخدام  
كلمات اليت مت تثبيتها على جدار على الكتابة ، لتحديد ، للبحث عن الكلمات يف التالميذطرح ال
، ميكن للمعلمني جعل لعبة عملية التعلم وسوف يتحقق على أفضل النتائجأكثر املشاركني يف.الفصل

كثر نشاطا وجعل الطبقة أكثر أتالميذاجلدار من الكلمات جلعل ال
.اهتمام واملرح

يةتعليم المفردات اللغة العربية من خالل كلمات الجدار . ھ
هذه . تالميذهو زيادة املفردات اليةالغرض من استخدام هذا االسلوب من الكلمات اجلدار 

ليصبحوا أفضل يف تالميذيسأل الالتقنية لتسهيل حفظ كلمات جديدة لفرتة طويلة ، وهذه التقنية أيضا 
. املهارات اللغوية ، واعطاء اجابات يف الدراسة

.أنفسهم

9 Gursky, B.1999. instant Words Wall High Frequency Words. CA: Pratice&Learn Right
Publications. Hal 5



فهر عباستخدام املفردات اجلديدة اليت مل ييةساعة الكلمات اجلدار كلأن يصنعاملدرسنيجيب 
بني اليت مل يتمتالميذملفردات ل، وشرح االطبقة على جدارقبل . املفردات اللغويةزيادة لها، هدف

.تالميذال

العمليالمفهوم. 2
:ية كما يأتى الكلمات اجلدار خطوات ىف تنفيذ تقنيةكاهن

عطى املدرس كل التالميذ قطعة الصغرية من الورقةي. أ
الورقة بالنمرةيعطى كل التالميذ.ب
قدمتها املدرسةخبتارون الكلمة اليت التالميذكل .ج
ت ملساعدة التالميذ على حتديد الكلمةتعليمات يف شكل مظاهرامدرسيعطي.د
اليت تتطابق مع كل ية دار اجلمن الكلماتواحدة كلمةتالميذدليل ، خيتار الما يعطيبعد. ھ

التعليمات الواردة يف كل شكل لعبة
لديهم ورقةلدليل والتالميذ تظهر ثالثة ااملدرس يعطي مابعد.و

:ىف عملية التعلم يقوم املدرس باخلطوات التالية 
اإلستعداد.أ

تقدمي أهداف التعلم.1
إعداد موضوع التعلم.2

تقديم الموضوع.ب
:يعمل املدرس اخلطوات كمايلي 

يعطى املدرس السؤال القصري التالميذ ملعرفة فهمهم عن املوضوع.1
قدم املدرس املوضوع عن املكتبة .2
ورقة صغرية ينقسم املدرس .3
خبتارون الكلمة اليت قدمتها املدرسةتالميذالكل .4



على حتديد كلمةتالميذت ملساعدة التعليمات يف شكل مظاهرااملدرسيعطي.5
اليت تتطابق مع كل ية جدار من الكلماتواحدة كلمة تالميذدليل ، خيتار الما يعطيبعد.6

التعليمات الواردة يف كل شكل لعبة
لدليل والتالميذ تظهر لديهم ورقةثالثة ااملدرسة يعطي مابعد.7
تالميذ الذين ختمني الكلمات بشكل صحيحويتم منح نقطة واحدة لل.8
على حتديد كلمةتالميذت ملساعدة التعليمات يف شكل مظاهرااملدرسيعطي.9

بعد اإلنتهاء، يأمر املدرس التالميذ يطبقوا احلوار أمام الفصل.10
يأمر املدرس التالميذ أن.11
يأمر املدرس أن يأتوا مجلة من املفردات اليت تعلم و مها من قبل.12
املدرس رصد النشاط التالميذ.13
خيلص املدرس املادة تعليم.14

التقويم.ج
تقوم الكاتبة التقومي يف أعمال التالميذ

التقدير.د
يعطي املدرس تقديرا لكل تالميذ

مؤشرات النجاح. 3
:  ا البحث فهونجاح هذالةشر اؤ مأما 

مخسة املفرداتأن يتكلمواتالميذليستطيع ا.أ
جيدديدة اجلاملفرداتأن ينطحقواتالميذليستطيع ا.ب
يستطيع التالميذ ان يفهموا النص و معانيه .ج
املفردات الىت تعلم قبلهمنيستطيع التالميذ أن جيعلوا اجلملة املعيدة .د
يستطيع التالميذ أن يستمعوا املفردات الىت تعلمواها.ه



الىت تتعلق باملادةاألسئلةوامستخدييستطيع التالميذ أن.ف

دورالواألول دورالعليها من االختبارات األولية ، االختبار النهائي ، و هذا البحث النتائج 
مي لكل دورقو لقيمة اإلمجالية للنتائج التمث جرى حتليل البيانات عن طريق حساب ا. والدور الثالثالثاين
.واحدالفصل اليف 

:أما املقدار من مؤاشرات استيعاب املفردات التالميذ كمايلي
ماوية100-76اذا كان استيعاب املفردات تالميذ بالنظرة الوحدة ىف درجة : املرتفع .1
ماوية75–56اذا كان استيعاب املفردات تالميذ بالنظةر الوحدة ىف درجة : املتوسط .2
ماوية55–40اذا كان استيعاب املفردات تالميذ بالنظةر الوحدة ىف درجة : ضعيف .3
10ماوية40اذا كان استيعاب املفردات تالميذ بالنظةر الوحدة ىف درجة   : املنخفض .4

الدراسة السابقة. 4
، عناصر ال صلة هلا باملوضوع تسابقابحثوتعلم عدد قليل من الالكباحثةالقراءةبعد

إتقان تالميذلتعزيز اليةإلجراء حبوث أن صاحب البالغ هو درس أيضا استخدام الكلمات اجلدار 
استيعاب يةاستخدام تقنيات الكلمات اجلدار "مع عنوان باسم اورعلىتلميذاملفردات ، اليت أجراها ال

البحوث نتائج". نبارو بكاملدرسة املطواستة احلكوميةقسم األوىلتالميذلاإلجنليزيةادةامليفملفردات ا
.86،39حيت 65،92يف زيادة خمرجات التعلم من التجربة النتائج التجريبية 

10 Tohirin, dkk, dasar-dasar Metode Penelitian Praktis, Pekanbaru, Fakultas Tarbiyah IAIN
SUSKA, 2003



الباب الثالث
البحثطريقة

البحثيدانمالوقت و . أ
أما  وقته يف . 

م2011شهر أبريل و يف سنة 

البحثمبحوث.ب
العالية احلكومية الواحدة تالميذ ومدرس اللغة العربية باملدرسة وهو ا البحثيف هذأما مبحوث

.كرييليفتكاين كنبار

البحثوعضمو .ج
لدى تالميذ الصف األول املفرداتاستيعاب قيةلرت يةكلمات اجلدار ةهذا البحث هو تقنيموضوع

.كرييكنبارباملدرسة العالية احلكومية الواحدة ليفتكاين

البحثخطيطت.د
ثإعداد البح
كنبارباملدرسة العالية احلكومية الواحدة ليفتكاينومقسي، الفصلحبث عملبحثالاهذ

معايري الكفاءة التعبري . اللغة العربيةىف مادة، 2011سنةيف السيقومبحثهذ اللذالك. كريي
الكفاءة األساسية ويتحقق ذلك من خالل معيار. وشفويامسعياعن األفكار واملشاعر واملعلومات 

.صحيحكتابة و الكالم بشكل جيد واليت هي ال

الصفتالميذهي بحثيف هذه الهواملوضوع. واحد لقاءكل دورثالثة دوراتهذا البحث 
. 15من الرجال والنساء 9شخصا ، ويتألف 24التالميذعدد 2012-2011لسنة اولاأل



يف حني . اليت ميكن أن حتقق أعلى مستوى من الدقة٪ 75فرضاألوىلالتالميذ الصفمن الطبقة
1مبدرسة العالية احلكومية مت تعيني٪ املتبقية من قيمة احلصول على مستوى أقل قيمة75أن 

.كرييليفتكاين كنبار

:يف مرحلة التصميم من هذا البحث ما يلي

التخطيط. 1
ومنهج وإبداء ) RPP(ورقة األسئل يف مراحل التخطيط عن طريق جعل املالحظات ، و 

.تالميذورقة التعلمو املالحظات
:كما يليأما ختطيطه

ستخدام تقنية إبالتعليميف عمليةتالميذالاملفرداتإستعاب املراقبة ملعرفةجعل ورقة. أ
يةاجلدار كلماتال

يةكلمات اجلدار تقنيةستخدام إجعل حمطة االذاعية تعلم اللغة العربية ب. ب
تنسيق مراقبة عملية التعلم تتكون من حالة من أنشطة التعلمرتبت.ج
تالميذاملفردات الرتقية إستعاب مي لو أدوات التقرتبت.د

جراءاتإلتنفيذ .2
:كما يليمن هذا البحث  جراءاتإلتنفيذ أما 

ريةيف استخدام الكلمات اجلداتالميذمعلميؤدي .أ
الكلمات اجلدارية امام الفصلاملعلم رظاهي.ب
يشرح املعلم الكلمات اجلدارية امام الفصل. ج
االندونيسيةاللغةختمني وتفسري الكلمات إىلتالميذال. د
املفرداتحيفظ التالميذ.ه

نتائج التحقيق يف املفرداتمن يبحث، اإلنعكاس. ف



لجمعهاو البيانات أنواع. ھ
مصدر البيانات. أ

تالميذ و املعلملاا البحث هوهذمصادر البيانات ىف
اللغة العربيةىفاملفرداتستعاب إعن البياناتاحلصول على : تالميذ لا

يةكلمات اجلدار الةتقنيعن تعليم البياناتمصدر:املدرس 

البياناتنوع . ب
تالميذ الصف املفرداتستعاب إكيفي يتعلق بكمي وهو  فالبيانات يف هذا البحث نوعأما 

.كرييكنباراألول باملدرسة العالية احلكومية الواحدة ليفتكاين

الطريقة لجمع البيانات. ج
:كما يلي البحثهيف هذالبياناتجتمع 

كثري أنوع اإلختبار ليعرف مهارة تالميذ ىف تعلم منه اختبار الكتاىب و اختبار ,االختبار.1
هذه مفيد ليقيس الطبقة . ىف هذه البحث الكاتبة بإستحدم هى اختبار الكتاىب. الشفوية

. استيعاب املفردات تالميذ
و , الذي قام به التالميذاملراقبة، بإستخدام أوراق املراقبة، و غرضها جلمع البيانات من التطبيق .2

.أما املرقبة هنا فهي الباحثة

البياناتتحليلطريقة . د
.ةاإلحصائييةالتحليليهفحتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث ما طريقةأ

عملية المدةتالميذ والدرسالبيانات عن أنشطة املوصفيةالتحليل الوصفي يهدف إىل .1
.املمتازة يف تعلم اللغة العربيةوالبيانات عن احلالة

.تالميذحتليل البيانات عن أنشطة املدرس وال)أ



. هي احلاصلة املالحظة مدو عملية التعليمتالميذحتليل البيانات عن أنشطة املدرس وال
وهذا األوراق متالء . 

. البيانات املطبقةمناسبة ب

. تالميذاملدرس وأنشطة ال
بالنسبة إىل الفرد والكلسكى, كمال نتيجة تعلم اللغة العربية)ب

Keterangan :
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari persentase
N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan1

1 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal.
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كسنالع.ب
هلملعرفةالنظرمثاحملصلةالنتائجفيهاجتمعالىتالفروق،منآخرهونعكاساالهذا

الصف األول باملدرسة العالية تالميذلدىاملفرداتستيعاب إية ترقيكلمات اجلدار الستخدمإ
.كرييكنباراحلكومية الواحدة ليفتكاين

: تاليةلديه خصائص ،تعلم اللغة العربيةتالميذاملفرداتستيعاب إملعرفة
املفرداتبعسرينأن يتكلمواتالميذليستطيع ا.أ

جيدة وحقيقيةجديدة معاملفرداتيتكلمواتالميذيستطيع ال.ب
لغة العربيةالباحلوارتالميذليتكلموا ا.ج
املفردات الىن تعلم قبلهمنأن جيعلوا اجلملة كاملة تالميذيستطيع ال.د
معىن قراءة النصوافهمأن يتالميذيستطيع ال.ھ

الىت تتعلق باملادةاألسئلةواستخداميأنتالميذيستطيع ال.ف

هذا البحث، حبث عمل الفصل و يفعل الكاتبة ثالثة الدورة كل الدورة واحد لقاء بأن يكون 
لنجاح هذا املفرداتاإلستيعاب و.  

ذلك اليت حتققت،رتفعت النسبة املئوية
.التالميذاملفرداتإستيعاب ملني يفأفضل جلهود املعا



الباب الرابع
تقديم و تحليل البيانات  

تقديم البيانات.أ

هذا البحث عمل الفصل يعىن تعاون املعلمني يف ختطيط وتنكيس نتائج البحث وهذا البحث 
ستخدام إولذلك حتليل البيانات الكمية من خالل تقدمي بيانات، وحتللها ب.يؤدي إىل منهج نوعي

و مراقبةاختبار

الباحثةالبيانات الىت مجعتها 
املراقبةخذها من االختبار الكتاىب والبحث وا

البيانات ألخذ عن استيعاب مفردات تالميذ املراقبةت الباحثة إختبار الكتايب واستعمل
الواحدة لفتكاين كمبار كرييالصف األول مبدرسة العامة احلكومية 

ليةدرسة العااملراقبة لتالميذ ىف الصف األول مبهذا اإلختبار الكتايب والباحثةقد اقامت 
.تالميذعشرونو اربععدد هم , 2011أبريل 21حىت 6كومية من التاريحاحل

:تى آلو هذه البيانات ميكن اطالعها من خالل اجلدول ا

بدون اإلجراءاتقبل الدور
ىف هذه لقاء , 2011تقوم باللقاء األول بدون اإلجراءات من الشهر مارس إىل مايو 

تقدم الباحثة حتليل مجع البيانات املذكورة ىف . تستخدم الباجثة الطريقة الىت تستحدمها املدرس قبله
:الباب األتى 



ولالجدول األ
ىاللقاء األولنتيجة تعلم اللغة العربية في 
بدون اإلجرأة

متوسط نهاية اإلنجاز نتيجة تالميذال
5 4 3 2 1

58, 33

60% 60 1تلميذ 
60% 60 2تلميذ
80% 80 3تلميذ
55% 55 4تلميذ
60% 60 5تلميذ
45% 45 6تلميذ
70% 70 7تلميذ
60% 60 8تلميذ
55% 55 9تلميذ
60% 60 10تلميذ
70% 70 11تلميذ
65% 65 12تلميذ
55% 55 13تلميذ
60% 60 14تلميذ
75% 75 15تلميذ
50% 50 16تلميذ
45% 45 17تلميذ
55% 55 18تلميذ
50% 50 19تلميذ



12345
%205555تلميذ

%216060تلميذ 
%224545تلميذ 
%236565تلميذ 
%234545تلميذ 

14001400%

مل ينجهوا تلميذاونعشر و جنهوا أو إنتهوا بالنسبة الفردية تالميذالومن اجلدول السابق أن اربعة
:و هى وجناح التعلم بالنسبة الكالسكية . أو مل ينتهوا بالنسبة الفردية

x100%4=
24

= 16,67%

                                            :x 100%1400=
240

= 58,33%

، %75 ≤الذين يقومون باإلختبار، ألن معيار النجاح املعني تالميذوهذا النجاح من ال
األول بدون إستخدام تقنية الكلمة اللقاء يفالعامة احلكوميةدرسة األول مبالطالب يف الصف, فلذالك
.ملا ينجهوا بالنسبة الكالسكيةاجلدارية



المرحلة اإلجرائية التعليمية. 1
:أقيمت هذه األجرائية بتطبيق وسيلة القصة املتقاطعة، وتقام مبرور املراحل األتية

.مرحلة اإلستعداد). أ
التعليمية تقنيةيقومون باإلجرائية مث إستعدت الباحثة التالميذيف هذه املرحلة كان املدرس وال

اليت نظمت تالميذالتعليمية تتكون من التحطيط الدراسي وأوراق واجبة التقنيةال. ووسائل مجع البيانات
ووسائل مجع البيانات املستخدمة هو اإلختبار من نتيجة تعلم اللغة العربية الذي يتكون . ألربع اللقاءات

. ج األجوبةمن برامق كتابة األسئلة، ومفتا 

عامة احلكومية الوحدة وقبل البحث، قامت الباحثة باملراقبة إىل ميدن البحث وهو املدرسة ال
قد قامت . غة العربيةامت الباحثة باإلستشارة مع رئيس املدرسة ومع مدرس اللوق,لفتكاين كمبا كريي

.ن من مارس سنة ألفني وواحد عشرمثانية عشرو يف تاريخ الباحثة باإلختبار

التعليمية تقنيةوإجاد اإلتفاق عن الفصل واملادة اليت ستعلم، إستعدت الباحثة الوبعد اإلختبار
:املستخدمة، منها

ط الدراسيالتحطي)1
تالميذأوراق واجبة ال)2
أسئلة اإلزاحة و الواجبات املنزلية)3
أجوبة األسئلة)4

المرحلة التقديمية في الفصل) ب
أستخدمت وسيلة القصة املتقاطعة حيت حتصل على جناح أو إنتهماء التعلم، ولكل دورة هلا 

.لقاء واحد
:وأما حتقيق الدورة األوىل، الثانية، الثالثة فمنها 



2011أبريل7منيةمن خالل تطبيق الكلمات الجدار ىولة األدور ال
عدادستاإل.)أ

العامةمبدرسة3األول لصفتعلمها األدوات املدرسية هذه املادةيهأما موضوعه) 1
.احلكومية كمبار كريي

(RPP)ورقة األسئل درسمع املالباحثةتعاون) 2

األسئلةورقةالباحثة و املدرسعلجت)3
فهم ليتعلميةوسيلةعداد ست، و ادةوفقا للماملفردات و ت فيهكرتون اليت  كتابةالباحثتستعدد) 4

املواد الدراسية 
1–وفقا للمحطة االذاعية ةتعلم الباحث)5
لتالميذورقة اختبار ةعدد الباحثتست)6
.الوسائل التعليميةةعدد الباحثتست)7

عمليتنفيذ ال. )ب
يف دوافعاةالباحثتدفع و . يف خطة تنفيذ التعلمتناسبأهداف التعلم ةتقدمي الباحث)1

.لتعلما
صغرية من الورق ، قطعة تالميذكل ةأعطى الباحث. املواد اليت سيتم تدريسهاةعدد الباحثتست) 2

على تالميذملساعدة الةالباحثون بعض القرائن يف صف واحد، واعطى 3- 1ورقة مرقمة 
يةعلى الكلمات اجلدار تالميذفكرة املتعاقبة تساعد الويتعني على كل. التعرف على الكلمة

اختيار واحدة من تالميذبعد كل فكرة معينة، مث جيب على ال. اخلصوصكلمة على وجه 
تكون فكرة وينبغي أن . التعليمات يف شكل لعبةايلالكلمة اليت تتطابق يةالكلمات جدار 

هذه . ورقةاللديه ونظهر يتالميذالدالئل قليلة ،بعد يعطي املدرس . النهائي األكثر وضوحا
أو ختمني وفقا للموضوع حىت وقعت سوئلمن المجلةونعلجيتالميذكل هالتقنية يف تطبيق

.املفردات دائماتالميذتذكر الو عملية التعلم  مساعدة بهاهدف



وتأكد ونيفكر يف جمموعات ، كل متعلم ). الفردية للمتعلمني كمادة للدراسة(ةالباحثتعطي )3
تالميذاةباحثتالميذو . (LKS)ورقة األسئل اإلجابة السؤال  كان يفونيعرفتالميذالأن مجيع

العمل و الكتبةوراققرءيل
. يفهمونأجزاء ال إذا كانتمسأهليمجيع الفصول الدراسية وذهب اىل كل طالب و ةلباحثتدورا) 4

.املهاراتاربعةتعلمني للتدليلايل املتوجيهةالباحثتدفع )   5
جلميع املسائل ةالباحثتع االستنتاجات ، وقدممجتلتالميذاةمي الباحثو تق)6

.املعروضةواد مباملتصلة 
القادرين جيداتالميذليب تقدمي اجلوائز يف شكل اإلجيا) 7
تناقشتالميذطلب  الياملوضوع ملناقشتها يف االجتماع املقبل و ةالباحثتوقدم)8

: يف اجلدول التايل تالميذنتائج االختبار من ال. من املواد



لثانيالجدول ا
بااستعمال تقنية الكلمة الجدرايةالتالميذنتيجة 

الدورة األولىفي 

متوسط نهاية اإلنجاز نتيجة تالميذال
5 4 3 2 1

63, 75

65% 65 1تلميذ 
70% 70 2تلميذ
65% 65 3تلميذ
55% 55 4تلميذ
65% 65 5تلميذ
55% 55 6تلميذ
65% 65 7تلميذ
60% 60 8تلميذ
65% 65 9تلميذ
55% 55 10تلميذ
75% 75 11تلميذ
70% 70 12تلميذ
60% 60 13تلميذ
70% 70 14تلميذ
80% 80 15تلميذ



12345
%165555تلميذ 
%176060تلميذ 
%185555تلميذ 
%195555تلميذ 
%207575تلميذ 
%217070تلميذ 
%226565تلميذ 
%237070تلميذ 
%245050تلميذ 

15301530%

الذين يشرتكون تالميذومن اجلدول السابق نستطيع أن تستخلص يف الدورة األوىل أن  بعض ال
.ملا يفهموا عملية التعليم حىت مل يبالوهتالميذيف التعلم فقط، وأما سببه فهو أن بعض ال

منهم تلميذعشر ثالثو . تلميذايف الدورة األوىل هناك ترقية قليلة يعىن من أربعة وعشرون 
وجناح . تالميذالاحد عشرو . 

:                                                         بالكالسكية هوتالميذال
x100%13=

24
= 54,17 %

=X 100%1530:                                          هوتالميذ
240

= 63,79



%75 ≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . املشرتكني يف اإلختبارتالميذمن ال
، بإستخدام تقنية الكلمة اجلداريةيف اللقاء الثاىنكوميةاحلعامةدرسة الاألول مبيف الصف تالميذفال

حيصلوا على اهلدف املعني فلذك أستمر إىل ألن يف الدورة األوىل ملا . وحيصلون على النجاح بالكالسكى
.الدورة الثانية

املراقبة). ج 
أستخدمت املراقبة ملراقبة عملية التعليم يف الفصل، و أما مساعد الباحثة يف هذا البحث 

. املدرس. بإستخدام املراقبة فهو مدرس اللغة العربية
:و أما نتيجة املراقبة فنسطيع أن نرى يف اجلدول التايل



الجدول الثالث
أوراق المراقبة قام بها المدرس في الدورة األولى

اإلجابة األنشطة التي قام بها المدرس القم
3 2 1√ أمساء فتح أو بدأ املدرس عملية التعليم بالتعارف مث يدعوى 

الطالب مث يبني عملية تعليم تقنية الكلمات اجلدارية 1√ شرح املدرس املواد التعليمية املوجودة يف التحطيط الدراسي 2√ أعطى املدرس املادة املقروئية مناسبة بالنص املوجود يف الكاتب 3√ أعطى املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات 4√ أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى املفردات 5√ يدل التالميذ قرطاس الىت جتد فيها اإلجبة صحيحة 6√ بعد التالميذ جتد املفردات صحيحة مث يلصق يف السبورة 7√ أعطى املدرس الوقت إىل كل تالميذ ليحفظوا أو يفهموا معىن 
املفردات 8√ التالميذأعطى املدرس التدريبات إىل  9√ إختتم املدرس عملية التعليم 10

.جيد جدا) 3(جيد، ) 2(ناقص، ) 1: (اإلضاح أو البيان 

الجدول الرابع



ويثقة نتيجة المرقبة في الدورة األول

الجملة األنشطة التالميذ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

26 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 Js 1
22 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 Js 2
22 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 Js 3
26 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 Js 4
21 3 1 2 2 1 2 2 2 3 3 Js 5
21 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 Js 6
24 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 Js 7
26 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 Js 8
22 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 Js 9
23 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 Js 10
23 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 Js 11
20 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 Js 12
25 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 Js 13
22 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 Js 14
25 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 Js 15
26 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 Js 16
15 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Js 17
22 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 Js 18
18 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 Js 19
19 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 Js 20
21 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 Js 21

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 Js 22



22 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 Js 23
22 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 Js 24
535 56 48 50 51 52 60 54 49 54 61

اإلنعكاس . ج

أقيم باإلنعكاس ملعرفة النقصان اليت حدثت يف عملية التعليم يف الدورة االوىل عند اللقاء 
فأكثر , و أما النقان يف اللقاء الثاين فهي عملية تقنية الكلمات اجلدارية ملا يفهم التالميذ جيدا. الثاين

إذا أضيفت إىل نتيجة التعلم من قبل , و نتيجة تعلم استعاب املفردات التالميذ ترقت. التالميذ يتحريون
مازال التالميذ حيصولون على النتيجة حتت , . األجراءة

% 65و النهاية الفردية الىت ستحصل عليها و هى على األقل , %54,17و النهاية الكرسكية 65
%. 75و النهاية الكالسكية على األقل 

ن
و األهداف املطلوبة، ألجل ذلك يرجى من املدري لكي يراقب ويتوقع أنشطة التالميذ ويعطى اهلداي 
تطبيق تعنية 

ويف نتيجة املراقبة، كان املدرس ملا يستوعب إستيعابا تاما عن السرتاجتية العليمية و ملا . الكلمات اجلدارية
.يقم أيضا بعملية التعليم مناسبة بالتحطيط الدراسي

2011أبريل 14في يةدورة الثاني من خالل تطبيق الكلمات الجدار ال



التحطيط بالتحطيط الدراسي).أ
تنفيذال. )ب

و أول التعليم . و يف هذه اللقاء ثالث، كانت عملية التعليم تبحث عن األدوات املدرسية
.ويدافع التالميذ مباشرة يشرح, يدعوا املدرس أمساء التالميذ

مث أعطى , الىت تناسب باملادة) words wall(و بعد ذلك املدرس ليصنعوا الكلمات اجلدارية 
مث أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى من , املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات

بعد ذلك اعطى املدرس الدالئل الىت يتعلقها باملفردات , املفردات الىت جتدها قرطاس متسك كل التالميذ
و بعد ذلك التالميذ جتد املفردات , جبة صحيحةمث التالميذ يدل على  قرطاس الىت جتد فيها اإل

صحيحة من املفردات الىت متسكها مث يلصق ىف السبورة و مسرار حىت التالميذ حقيقا يستعب تلك 
و . املفردات ومث أعطى املدرس اهلداية إىل التالميذ املمتازة و أمر املدرس لكي يشرحوا إجابتهم املوجودة

.  ئلة مث جيبون فردا فردااألخر أعطى املدرس أوراق األس

و يف للقاء ثالث هناك ترقية قليلة، ولو مل يزل بعيدا عن رجاء الباحثة، و أما النتيجة من تلك 
:األجرأة فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل 

خامسالجدول ال
بااستعمال تقنية الكلمة الجدرايةالتالميذنتيجة 



الثانىالدورةفي 
متوسطنهايةاإلنجازنتيجةالتالميذ
12345

%16565تلميذ 

72,25

%27575تلميذ 
%39090تلميذ 
%47575تلميذ 
%59090تلميذ 
%66060تلميذ 
%78080تلميذ 
%88585تلميذ 
%97575تلميذ 
%106060تلميذ 
%118585تلميذ 
%127070تلميذ 
%136565تلميذ 
%147979تلميذ 
%155555تلميذ 
%166060تلميذ 
%176565تلميذ 
%186565تلميذ 
%197575تلميذ 
12345
%208080تلميذ 



%216060تلميذ
%227070تلميذ 
%238080تلميذ 
%246565تلميذ 

17291729%

هناك ترقية قليلة يعىن من أربعة وعشرون من اجلدول السابق يف الدورة الثاين نتائج تلميذا
مل ينجهوا أو مل تالميذالواخلمسة . و تسعة عشر تلميذ. طالبا

:                            بالكالسكية هوتالميذوجناح ال. 
x 100%19=

24
= 79,16 %

=x 100%1729:هو تالميذ
240

=  72,04 %

تالميذفال%75 ≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . املشرتكني يف اإلختبارمن التالميذ
، وحيصلون بإستخدام تقنية الكلمة اجلداريةلثيف اللقاء الثاكوميةاحلعامةدرسة الاألول مبيف الصف 

لذك ملا حيصلوا على اهلدف املعني فو الدورة الثاين ألن يف الدورة األوىل . على النجاح بالكالسكى
.لثةأستمر إىل الدورة الثا

املراقبة). ج 



أستخدمت ملراقبة عملية التعليم يف الفصل، و أما مساعد الباحثة يف هذا البحث بإستخدام 
و أما نتيجة . . املراقبة فهو مدرس اللغة العربية

:املراقبة فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل 

الجدول السادس
مراقبة أعمال المدرس في الدورة الثانيورقة 

اإلجابة األنشطة التي قام بها المدرس القم
3 2 1√ فتح أو بدأ املدرس عملية التعليم بالتعارف مث يدعوى أمساء 

الطالب مث يبني عملية تعليم تقنية الكلمات اجلدارية 1√ الدراسيشرح املدرس املواد التعليمية املوجودة يف التحطيط  2√ أعطى املدرس املادة املقروئية مناسبة بالنص املوجود يف الكاتب 3√ أعطى املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات 4√ أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى املفردات 5√ يدل التالميذ قرطاس الىت جتد فيها اإلجبة صحيحة 6√ جتد املفردات صحيحة مث يلصق يف السبورةبعد التالميذ  7√ أعطى املدرس الوقت إىل كل تالميذ ليحفظوا أو يفهموا معىن 
املفردات 8√ أعطى املدرس التدريبات إىل التالميذ 9√ إختتم املدرس عملية التعليم 10
.جيد جدا) 3(جيد، ) 2(ناقص، ) 1: (اإلضاح أو البيان 

الجدول السابع
ويثقة نتيجة المراقبة في الدورة الثاني



الجملةاألنشطةالتالميذ
12345678910

1js333332223327
2js332223312329
3js333222333226
4js322123322323
5js333221333225
6js223133233224
7js233333232327
8js322333232225
9js322332212323

10js333212233225
11js322233223326
12js323233122325
13js333322231225
14js322233233225
15js322332333327
16js323333233227
17js322322333225
18js332222332325
19js333323223327
20js233323233226
21js322223323325

12345678910

Js22333323333329



Js23233233233327
Js24333332233328

68616258596156586360621

اإلنعكاس . )د 

أما نتجية . يف هذا للقاء كان التالميذ ال جيدون الصعوبة يف تطبيق تقنية الكلمات اجلدارية
تعلم استبعاب املفردات التالميذ حيصل على النجاح إذا نرى إىل لدورة األوىل و ترى لباحثة يف 

أما النقان يف اللقاء الثاين و, باإلنعكاس ملعرفة النقصان الىت حدثت يف عملية التعليم يف الدورة الثاين
إذا , و لكن نتيجة تعلم التالميذ ترقت. فأكثر التالميذ يتحريون, فهي عملية ملا يفهم التالميذ جيدا

تستمر إىل . . أضيفت إىل نتيجة التعلم من قبل األجراءة
. الدورة الثالثة عند اللقاء الرابع

2011أبريل 21من خالل تطبيق الكلمات على الجدار في لثدورة الثاال



التحطيط بالتحطيط الدراسي).أ
تنفيذال. )ب

و أول التعليم يدعوا املدرس . و يف هذه اللقاء الرابع، كانت عملية التعليم تبحث عن األسرة
.املدرس عن الكلمات اجلداريةويدافع التالميذ مباشرة يشرح, أمساء التالميذ

مث أعطى , الىت تناسب باملادة) words wall(و بعد ذلك املدرس ليصنعوا الكلمات اجلدارية 
مث أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى من , املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات

طى املدرس الدالئل الىت يتعلقها باملفردات بعد ذلك اع, املفردات الىت جتدها قرطاس متسك كل التالميذ
و بعد ذلك التالميذ جتد املفردات , مث التالميذ يدل على  قرطاس الىت جتد فيها اإلجبة صحيحة

صحيحة من املفردات الىت متسكها مث يلصق ىف السبورة و مسرار حىت التالميذ حقيقا يستعب تلك 
و . ميذ املمتازة و أمر املدرس لكي يشرحوا إجابتهم املوجودةاملفردات ومث أعطى املدرس اهلداية إىل التال

.  األخر أعطى املدرس أوراق األسئلة مث جيبون فردا فردا

و يف للقاء الرابع هناك ترقية قليلة، ولو مل يزل بعيدا عن رجاء الباحثة، و أما النتيجة من تلك 
:األجرأة فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل 

ثامنول الالجد
بااستعمال تقنية الكلمة الجدرايةالتالميذنتيجة 



الثالثالدورةفي 

متوسطنهايةاإلنجازنتيجةالتالميذ
12345

%17070تلميذ 

78,12

%27575تلميذ 
%39090تلميذ 
%48080تلميذ 
%59090تلميذ 
%67070تلميذ 
%78080تلميذ 
%88585تلميذ 
%97575تلميذ 

%107070تلميذ
%118585تلميذ
%128585تلميذ
غري%136060تلميذ
%148080تلميذ
%157575تلميذ
%167575تلميذ

5 4 3 2 1
85% 85 17تلميذ



85% 85 18تلميذ
70% 70 19تلميذ
85% 85 20تلميذ
70% 70 21تلميذ
75% 75 22تلميذ
85% 85 23تلميذ
75% 75 24تلميذ

%1875 1875

اجلدول السابق نتائج اختبار التالميذ يف فوق نتيجته يف الدورة الثالث يبدأ تالميذ فعلي يف من
لألنه يبدأ التالميذ يفهم اخلطوات التعلمية بااستخدام تقنية الكلمة اجلدارية و التالميذ تدفع يف . التعلم
.التعلم

من اجلدول نتائج اختبار تالميذ لذالك بنظر. يف الدورة الثالث نتائج اختبار التالميذ املرتفع
مل و وحدة التالميذ. و ثالث وعشرون تلميذ. الربعلقاءبعد ال

:بالكالسكية هوالتالميذوجناح . 
x 100%23=

24
= 95, 54 %

                                          :x 100%1875=
240

= 78,12 %
فالتالميذ%75 ≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . املشرتكني يف اإلختبارمن التالميذ

الربع بإستخدام تقنية يف اللقاء الوحدة لفتكاين كمبار كرييكوميةاحلعامةدرسة الاألول مبيف الصف 
.لذالك حىت الدورة الثالث يقف, 



املراقبة). ج 

أستخدمت ملراقبة عملية التعليم يف الفصل، و أما مساعد الباحثة يف هذا البحث بإستخدام 
و أما نتيجة . . املراقبة فهو مدرس اللغة العربية

:املراقبة فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل 

تاسعالالجدول 
لثةورقة مراقبة أعمال المدرس في الدورة الثا



اإلجابة األنشطة التي قام بها المدرس القم
3 2 1√ فتح أو بدأ املدرس عملية التعليم بالتعارف مث يدعوى أمساء 

الطالب مث يبني عملية تعليم تقنية الكلمات اجلدارية 1√ يف التحطيط الدراسيشرح املدرس املواد التعليمية املوجودة  2√ أعطى املدرس املادة املقروئية مناسبة بالنص املوجود يف الكاتب 3√ أعطى املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات 4√ أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى املفردات 5√ يدل التالميذ قرطاس الىت جتد فيها اإلجبة صحيحة 6√ بعد التالميذ جتد املفردات صحيحة مث يلصق يف السبورة 7√ أعطى املدرس الوقت إىل كل تالميذ ليحفظوا أو يفهموا معىن 
املفردات 8√ أعطى املدرس التدريبات إىل التالميذ 9√ إختتم املدرس عملية التعليم 10
.جيد جدا) 3(جيد، ) 2(ناقص، ) 1: (اإلضاح أو البيان 

الجدول العاشر
ويثقة نتيجة المراقبة في الدورة الثالثة



التالميذ
الجملةاألنشطة

األخيرة 12345678910
1js333332223327
2js332232232325
3js323322322224
4js333223333328
5js333223223225
6js223333232326
7js233333213225
8js322333232326
9js322332223325

10js333223233226
11js322233222324
12js323233322225
13js333322233327
14js322233323225
15js322332333327
16js323333213225
17js233333233227
18js332232332326
19js323322333327
20js333223333328
21js333223223225

12345678910
Js22223333232225
Js23233223323326
Js24332333233227



67726472636457596472647

اإلنعكاس. )د 

أما نتيجة . يف هذا للقاء كان التالميذ جيدون السهلة يف تطبيق تقنية الكلمات اجلدارية
و أما النقان يف اللقاء , التعلم استعاب املفردات التالميذ حيصل على النجاح إذا نرى إىل لدورة الثاين

يف هذا للقاء قد قام املدرس يف هذه . فأكثر التالميذ ينجحون, الثاين فهي عملية ملا يفهم التالميذ جيدا
%  78,12تالميذ بنجاح كالسيكى 24هى 65>الدورة العمل باملقرر جيدا جتد التالميذ النتيجة 

%.100-76بدرجة مرتفع ألن تقوم بني 

الجدوال الحادي عشرة
من قبل اإلجراءات إلى الدور الثالثالتالميذنتيجة 

بعد اإلجراءات اإلجراءاتقبل  إشارة أو قائمة 



الدورة الثالث الدورة الثاني الدورة األول تالميذال
5 4 3 2 1
70 65 65 60 1تلميذ 
75 75 70 60 2تلميذ
90 90 65 80 3تلميذ
80 75 55 55 4تلميذ
90 90 65 60 5تلميذ
70 60 55 45 6تلميذ
80 80 65 70 7تلميذ
85 85 60 60 8تلميذ
75 75 65 55 9تلميذ
60 60 55 60 10تلميذ

85 85 75 70 11تلميذ 
85 70 70 65 12تلميذ 
75 60 65 55 13تلميذ 
80 79 70 60 14تلميذ 
75 55 80 75 15تلميذ 
75 60 55 50 16تلميذ 
85 65 60 45 17تلميذ 

12345
1860708570تلميذ 
1945657075تلميذ 
2065708085تلميذ 



2145506575تلميذ 
2255556085تلميذ 
2350557570تلميذ 
2455756085تلميذ 

1400153017291875

تحليل البيانات.ب
على أساس حاصل إختبار التالميذ تطبيق تقنية الكلمات اجلدارية أن نتائج تعلم اللغة 

هذا يدل على أن تطبيق تقنية الكلمات . العربية مرتفعة من الدورة األوىل حىت الدورة الثالثة
باملدرسة اجلدارية تستطيع لرتقية استيعاب املفردات يف مادة اللغة العربية لتالميذ الصف األول 

ألن أعمل املدرس يف عملية التعليم لكل الدورة , العالية احلكومية الواحدة لفتكاين كمبار كريي
.جيدة حىت تكون التالميذ جمتهدة و مسرورة يف متابعة الدرس

كذلك حاصل هذا التحليل يؤّكد فرضية العمل املوجودة أن تطبيق تقنية الكلمات 
لى ترقية استيعاب املفردات يف مادة اللغة العربية لتالميذ الصف األول اجلدارية من قادرة ع

. باملدرسة العالية احلكومية الواحدة لفتكاين كمبار كريي



الباب الخامس

الخاتمة

الخالصة.أ

تقنية الكلمات م بإستخدام بناء على البحث وحتليل البيانات، إستخلصت الباحثة أن التعلي
نتائج استيعاب املفردات اللغة العربية يف الصف األول باملدرسة العالية رقي اجلدارية يستطيع أن ي

حصلت دمة بتطبيق تقنية الكلمات اجلداريةاملستخواإلجرءات. احلكومية الواحدة لفتكاين كمبار كريي
يف اللقاء األول , ئجوهذا بالنظر إىل متوسط النتا. وهي أعلى النتيجة بدون تطبيقها. العلىعلى النتيجة 

، الدورة الثانية 63,75، الدورة األوىل باإلجراة 58,33حصلت على متوسط بدون اإلجرءات
، وإنتهت الباحثة يف الدورة الثالثة ألن األغراض 78,12باإلجراة ، الدورة الثالثة 72,25باإلجراة 

.املطلوبة قد حصلت عليها الباحثة

عة اليت ال تطبيق هذه التقنيةيفباحثة املشكلة، مازالت إلتقت الويكون
.تناسب بإستطاعة التالميذ

ومن التحليل يؤّكد فرضية العمل املوجودة أن تطبيق تقنية الكلمات اجلدارية يرقي استيعاب 
املفردات يف مادة اللغة العربية لتالميذ الصف األول باملدرسة العالية احلكومية الواحدة لفتكاين كمبار  

. كريي



اإلقتراحات.) ب

بتطبيق تقنية الكلمات اإلقرتاحات املتعلقةبناء على نتيجة البحث، قدمت الباحثة بعض 
:يف تعليم اللغة العربية، منهااجلدارية

يف تطبيق هذه الوسيلة لكل املدرس أن يهتم بالوقت املستخدم ويستخدمه جيدا، ليكون )1
.التعليم جيرى مناسبا بالتحطيط ومناسبا باألهداف املرجوة

وبتوزيع البد عليه أن يهتم بأحوال التالميذاملدرس الذي يستخدم تلك الوسيلة)2
بغري املتناجسة ويناسب عة، لتكون مناسبة بإستطاعة التالميذ، يعىن يوزع التالميذ

بإستطاعة الطالبز
إحدى األمكانيات يف تعليم اللغة العربيةتقنية الكلمات اجلدارية)3



قرار لجنة المناقشة

في مادة اللغةمفرداتالاستيعابرقيةلتيةالكلمات الجدار تقنية تطبيق"حتت املوضوع البحثهذا
الىت ".العالية الحكومية الواحدة لفتكاين كمبار كيريمدرسة بالاألولالصفلدى تالميذ العربية

قست أمام جلنة اإلمتحان النهاء قد نو 10612003159: برقم القيد نينينج تريانا رمحاوايت ا أعد
مجاد األخر  30الذي اقامته كلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 

2011يوينمن 28/ ه1432
مجاد األخر30،ية، وذلك بعد أن مت مناقشهايف التاريخللدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العرب

كلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية ب2011يوينمن 28/ ه1432
.رياو

ه1432مجاد األخر30باكنبارو،
م 2011من يوين 28

الكاتب       املناقشة      رئيسة 

املاجسرتالدكتورة احلاجة حلميايت املاجسرتة                                  الدكتورندوس ذوالكفل 
الثايناملناقشاألولاملناقش

الدكتورندوس أمحد شاه  املاجسرت                                            أمريزال املاجسرت

مبعرفة 
عميدة كلية الرتبية والتعليم

ةحلميايت املاجستري احلاجة الدكتورة
197002221997032001: رقم التوظيف 



الشكر و التقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

. احلمد اهللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات و انزل اهللا قرانا عربيا لعلنا من العاقلني
.الصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم و على اله و أصحابه أمجعني

كتابة هذا البحث شرط من الشروط للحصول على شهادة املؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم 
تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و تعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو حتت 

دى لالعربيةمادة اللغةفي مفرداتالعابيستارقيةلتيةالكلمات الجدار تقنية تطبيق"  املوضوع
" لفتكاين كمبار كيري الواحدةالحكومية ليةالعامدرسة بالاألولالصفتالميذ

.. :و أخص الشكر ل, الباحثة أن تشكر شكرا كشريا ملن ساعدوها يف أعمام هذ البحث

حممد نذير كرمي كمدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوبروفسور الدكتور .1
الدكتورة احلاجة حلميايت املاجسرت كعميد كلية الرتبية و التعليم جبامعة سلطان شريف قاسم .2

اإلسالمية احلكومية رياو
م جبامعة الدكتورندوس ذوالكفل املاجسرت رئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعلي.3

سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
الدكتورندا ميمونة املاجسرتة املشرفة على الباحثة.4
رب اغفريل " ادعو , .5

"ولوالديا و ارمحهما كما ربيان صغريا 
متنوعة يف قسم تدريس اللغة العربيةاملعلمون و املعلمات الذين علموا علوم .6

و أخريا ادعواهللا عسى أن جيعلنا من عباده الشاكرين خريى اهللا حبسن اجلزاء وبالتوفيق وهلداية و 
..........امني, العناية و املغفرة

اخواين واخوايت الذين ساعدوين من الطالب قسم تدريس اللغة العربية يف كتابة هذا البحث.7



ادعو اهللا . القراء التصحيح إذا وجدمت اخلطاء و النقصانات يف هذا البحثواخريا أرجو من 
. وبااهللا التوفيق و اهلداية والرضا و املعرفة. تعاىل أن جيعل هذا البحث نافعا يل و مجيع قراءها

امني يا رب العاملني

والسالم عليكم ورمحة اهللا و بركاتة

2011يونيو 7, باكنبارو

الباحثة

نينينج تريانا رمحاوايت

10612003159: رقم القيد
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LEMBARAN OBSERVASI SIKLUS PERTAMA

اإلجابة األنشطة التي قام بها المدرس القم
3 2 1√ فتح أو بدأ املدرس عملية التعليم بالتعارف مث يدعوى أمساء 

الطالب مث يبني عملية تعليم تقنية الكلمات اجلدارية 1√ الدراسيشرح املدرس املواد التعليمية املوجودة يف التحطيط  2√ أعطى املدرس املادة املقروئية مناسبة بالنص املوجود يف 
الكاتب 3√ أعطى املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات 4√ أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى املفردات 5√ يدل التالميذ قرطاس الىت جتد فيها اإلجبة صحيحة 6√ جتد املفردات صحيحة مث يلصق يف السبورةبعد التالميذ  7√ أعطى املدرس الوقت إىل كل تالميذ ليحفظوا أو يفهموا معىن 
املفردات 8√ أعطى املدرس التدريبات إىل التالميذ 9√ إختتم املدرس عملية التعليم 10

.جيد جدا) 3(جيد، ) 2(ناقص، ) 1: (اإلضاح أو البيان 

LEMBARAN OBSERVASI SIKLUS KEDUA



اإلجابة األنشطة التي قام بها المدرس القم
3 2 1√ فتح أو بدأ املدرس عملية التعليم بالتعارف مث يدعوى أمساء 

الطالب مث يبني عملية تعليم تقنية الكلمات اجلدارية 1√ الدراسيشرح املدرس املواد التعليمية املوجودة يف التحطيط  2√ أعطى املدرس املادة املقروئية مناسبة بالنص املوجود يف الكاتب 3√ أعطى املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات 4√ أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى املفردات 5√ يدل التالميذ قرطاس الىت جتد فيها اإلجبة صحيحة 6√ جتد املفردات صحيحة مث يلصق يف السبورةبعد التالميذ  7√ أعطى املدرس الوقت إىل كل تالميذ ليحفظوا أو يفهموا معىن 
املفردات 8√ أعطى املدرس التدريبات إىل التالميذ 9√ إختتم املدرس عملية التعليم 10

.جيد جدا) 3(جيد، ) 2(ناقص، ) 1: (اإلضاح أو البيان 

LEMBARAN OBSERVASI SIKLUS KETIGA



اإلجابة األنشطة التي قام بها المدرس القم
3 2 1√ فتح أو بدأ املدرس عملية التعليم بالتعارف مث يدعوى أمساء 

الطالب مث يبني عملية تعليم تقنية الكلمات اجلدارية 1√ شرح املدرس املواد التعليمية املوجودة يف التحطيط الدراسي 2√ أعطى املدرس املادة املقروئية مناسبة بالنص املوجود يف الكاتب 3√ أعطى املدرس قطعة القرطاس اىل التالميذ قد كتب املفردات 4√ أعطى املدرس الدالئل ليبحث احدى املفردات 5√ يدل التالميذ قرطاس الىت جتد فيها اإلجبة صحيحة 6√ صحيحة مث يلصق يف السبورةبعد التالميذ جتد املفردات  7√ أعطى املدرس الوقت إىل كل تالميذ ليحفظوا أو يفهموا معىن 
املفردات 8√ أعطى املدرس التدريبات إىل التالميذ 9√ إختتم املدرس عملية التعليم 10
.جيد جدا) 3(جيد، ) 2(ناقص، ) 1: (اإلضاح أو البيان 

Lembaran tes siswa kelas I SMA Negeri 1 Lipatkain Kampar Kiri Tahun
Ajaran 2011/2012

Berilah tanda (x) pada jawaban yang dianggap benar!



؟   ......ما معنها, مكتبة كبرية. 1
Perpustakaan itu besar .أ

Sekolah itu besar .ب
Kantor itu besar .ج

؟.....معنها, مدرسة العامة احلكومية الواحدة لفتكاين. 2
Sekolah menengah pertama negeri 1 lipat kain .أ

Sekolah dasar negeri 1 lipat kain . ب
Sekolah menengah atas negeri 1 lipat kain . ج

.....معناه ؟, هذه حقيبة. 3
Lemari . ج laci . ب Tas . أ

؟.....معنها, األستاذة اجلميلة. 4
Guru itu ganteng .ج Guru itu cantik .ب Guru itu bagus .أ

.....؟معناه , هذه مسطرة. 5
Pena . ج Pensil .ب Penggaris .أ

.....معناه ؟, هذه سبورة. 6
Papa tulis . ج Bangku . ب Meja . أ

يف اللغة العربية ؟,  Ini buku tulis .7
تلك طالسة. هذه كراسة          ج.بهذا كتاب. أ

يف اللغة العربية ؟,  Itu Penggaris .8
تلك مسطرة. جهذا دورج. ذلك مكتبة         ب. أ

يف اللغة العربية ؟,  Itu jam .9
تلك نافذة. ذلك ساعة          ج. بهذه جدار. أ

يف اللغة العربية ؟,  Ini lemari .10
ذلك محار. هذا كراسة          ج. نافذة              بهذه. أ

Berilah tanda (x) pada jawaban yang dianggap benar!



؟......يدخل أمحد اىل. 1
نافذة. مكتب       ج. فصل           ب. أ

؟......الفصل هو , ذلك الفصل. 2
واسع. صغري          ج. كبري          ب. أ

؟......يضع أمحد كراسة على. 3
دورج. مكتب          ج. حقيبة        ب. أ

؟.....ىف الدورج هو, ما ىف الدورج. 4
سبورة. باب            ج. حقيبة       ب. أ
؟.....الكتب ضع مرتب يف. 5

دورج. نة           جحزا. مكتب     ب. أ
؟.....جيلس أمحد على. 6

حجرة. مقعد       ج. كرسي      ب. أ
؟.....تكتب فاطمة على. 7

سبورة. كراسة      ج. مكتب      ب. أ
؟......يقرأ أمحد. 8

كراسة. درس       ج. كتاب       ب. أ
؟.....يتعلم أمحد يف. 9

مدرسة. مكتبة       ج. فصل       ب. أ
؟.....الساعة على. 10
نافذة. جدار        ج. سبورة      ب. أ

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar
على الرف.....تضع عائئسة. 1

كتاب. كرسي        ج. كراسة          ب. أ



......يكتب أستاذ دورس يف. 2
كراسة. سبورة           ج. كتب          بم. أ
اجلدار.......تصق الساعة. 3

ىف. على            ج. فوق             ب. أ
التلمذة السبورة. ...... 4

تقرأ. يكتب      ج. متسح          ب. أ
الصندوق..... قلم . 5

على. حتت          ج. يف          ب. أ
يف الدكان...... اشرتيت . 6

مقعد. قلم          ج. قميص        ب. أ
........َمْدَرَسةٌ .  7

Sekolah . ج kantor . ب perpustakaan . أ
............ُكرََّسةٌ . 8

Spidol. جBuku tulis. بPapan tulis.أ

...يف اللغة اإلندونسيا, نطلب العلم يف املدرسة. 9
Kami menuntut ilmu disekolah.أ

Kami menuntut ilmu dirumah. ب

Kami menuntut ilmu diUniversitas. ج

10 .ahmad pergi kesekolah ,يف اللغة العربية....
يذهب أمحد اىل املكتبة   . يذهب أمحد اىل املدرسة        ب. أ

يرجع أمحد اىل املدرسة. ج
Isilah titik dibawah ini dengan tepat dan benar!

...........اين تتعلم ؟.1



2.dia perempuan menulis

...............ماذا يعملون يف املدرسة ؟.3

........املدرسة ؟من اين خرجت قبل يدخل هذه .4

.......هل عندك األسرة ؟.5

...............ماذا يعملوا ابك ؟.6

.............يف اين عنوانك ؟.7

...............األسرة ينقسم اىل ؟.8

.............ماذا تعملوا امك ؟.9

10.Paman, bibi, kakek, nenek
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