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ملخص
يف اخلتام  ،هتدف ىذه الدراسة إىل اإلجابة على صياغة ادلشكلة  ،ىل استخدام
) (Word Wallفعال لتعزيز تعلم ادلفردات للطالب ؟ ،وميكن االستنتاج أن استخدام ىذه
متاما مع قيمة الفاصل الزمٍت بُت ( ٪٠٦-١٤جيد جدا أو معتدل) .ويف
الطريقة فعال ً
جدا ويستجيب دلا سيتم
الوقت نفسو  ،فإن إعداد ادلعلم يف صنع أدوات التعلم سريع ً
تدريسو يف الفصل يف تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة تعلم اللغة العربية ).(Word Wall
مت استخدام طريقة ( )Word Wallيف تعلم اللغة العربية للصف الثامن
فيكانبارو فعالة مبا فيو الكفاية.

MTs

دينية فوتري

الكلمات الرئيسية :استخدام  ،حائط الكلمات  ،فعال  ،تعلم.

أساسيات البحث
يتطلب التدريس يف اللغة العربية عملية معقدة ألن يف عملية تدريس اللغة العربية ىناك أربع
مهارات جيب حتقيقها يعٌت مهاراة االستماع ومهاراة التحدث ومهاراة القراءة ومهاراة الكتابة .تتطلب
ادلهارات األربع وسائط سلتلفة حبيث ال تكون عملية التعليم رتيبة وتتجنب ادللل  ،على سبيل ادلثال يف
تعليم ادلفردات .يشار إىل تعليم ادلفردات ىنا ىو دراسة ادلفردات اليت هتدف إىل جعل التالميذ يتقنون
ادلفردات ويكونوا قادرين على ترمجتها والقدرة على تطبيقها يف استخدام اجلمل اليت يتم بعد ذلك
توجيو التالميذ الستخدامها يف شكل شفهي ومكتوب .يف تعليم ادلفردات جيب على ادلعلمُت إعداد
1
ادلفردات ادلناسبة لطالهبم.
Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, hlm. 129
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ومن بُت عدة اللغات يف العامل ،اللغة العربية ىي إحدى اللغات الىت ذلا مكانة متميزة للشعب
اإلندونيسى .وذلك ألن معظم سكان ىذه البد يعتنقون اإلسالم الذي لو صلة قوية هبذه اللغة،
فكيف ال ،فالقرآن الكرمي أنزل بالعربية واحلديث النبوى أيضا بالعربية ومها مصدران أساسيان ذلذا
الدين .وألجل ىذا السبب فاللغة العربية تُدرس يف إندونيسيا يف اجملرسة اإلبتدائية حىت ادلستوى
اجلامعي  ،وكذلك طالب ادلدرسة االبتدائية وادلدرسة ادلتوسطة والثانوية.تعلم اللغة العربية بداية تعلم
اإلسالم بعمق .اللغة العربية لغة القرآن واألحاديث الكتب اإلسالمية .اللغة العربية مادة جيب يتعلمها
الطالب يف ادلدرسة.
قام تعليم اللغة العربية بعملية التعليم ادلركبة ألن فيها حتتاج إيل حصول ادلهارات األربعة
فيماتلي مهارة التسميع ،مهارة التكلم ،مهارة القراعة ،و مهارة الكتابة .و تلك ادلهارات تعتمد علي
استخدام وسائل ادلختلفة حيت جيد هبا طريقة التعليم ادلالئمة بعيدا من الضجر اإلمهال .ادلثال من تعليم
ادلفردات اليومية ،و يكون ادلدرس اعدادا تاما عند التالميذ .و ذلك يهدف استعاهبم لًتمجت
ادلففردات و وضعها يف اجلملة ادلفيدة ،ؤ استخدامها يف كثَت من األيام شفهيا ام حتريريا .فلذالك ال
بفن التدريس.
يصح تعليم اللغة العربية اآل ّ
ادلفرد ة من عناصر مهمة يف تعليم اللغة السيما تعليم اللغة العربية .إن تعلم اللغة ليس باألمر

السهل وىو شلل ومتعبأحيانًا ،خاصة يف تعليم ادلفردات.

أحيانا ،مت تقدمي قائمة مفردات كثَتة للطالب ويطلب منهم تذكر مجيع ادلفردات اليت مت تقدميها.

نعم ميكنهم تذكر ادلفردات أثناء العملية التعليمية ،ولكن ستضيع ادلفردات اليت تعلموىامسبقا مبرور الوقت
بعد انتهاء التعليم .ىذا جيعل الطالب يصيبهم اإلحباط ألهنم مضطرون إىل تذكر ادلفردات مرة أخرى،
باإلضافة إىل ذلك،إن ادلفردات اليت مت تقدميها غريبة لدى الطالب وسلتلفة عن ظروف اللغة األم.
فمن أجل إزالة قضية ادللل ،فإن الوسيلة ادلناسبة لتعلم ادلفردات مهمة وضروريةللغاية .للوسائل
التعليمية ٍ
معان عديدة .عرف جَتالش وإيريل تعريفا عاما وخاصا ،فأما الوسائل التعليميةبشكل عام فهي
أي شخص أو مادة أو حدث مينح الطالب الفرصة الكتساب ادلعرفة وادلهاراتوادلواقف .انطالقًا من ىذا
التعريف ،فإن الوسائل ال تقتصر يف شكل كائنات بل ميكن أن تكون على شكل بشر وأحداث تعليمية.
ميكن للمدرسُت والكتب ادلدرسية والبيئة ادلدرسيةأن تكون وسائل .وأما الوسيلة بشكل خاص فهي أداة
دورا يف عملية التعليمية لتحقيق األىداف.
غَت شخصية (غَت بشرية) يستخدمها ادلعلمون الذين يلعبون ً
وفمن ذلك ،مييل ىذا التعريف إىل افًتاض أن شكل الوسائل ىو وسيلة بيانية أو إلكًتونية اللتقاط
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2
شلتعا وأكثر فاعلية للطالب،
ادلعلومات ادلرئية أو اللفظية وإعادة بنائها .من أجل أن يكون تعلم ادلفردات ً

حتاول الباحثةاستخدام وسائل تعلم ادلفردات وىي وسايلةاحلائط للمفردات .ترجو الباحثةأن يكون الطالب
اىتماما وأسهل يف تذكر ادلفردات من خالل تطبيق وسيلةمفردة احلائط ،ألن ىذه الوسيلةعبارة عن
أكثر
ً
رلموعة مفردات منظمة بشكل منهجي يتم عرضها بأحرف كبَتة وتثبيتها على جدار الفصل الدراسي
حبيث يسهل على الطالب الرؤية والتذكر.
قد ظهر النتيجة من أىم فوائد الوسائل يف عامل الًتبية .ابرز ىذه الوسائل يتطالب ادلدرس
إىتماما كبَتا على استخدام الوسائل الواضحة مدى عملية التعليم .وادلدرس ىو العامل الفعال يف
تنظيم الفصل و قادر علي تعيُت الوسائل ادلوجودة ،منها بطاقة اإلستذكار.ىي بطاقة اإلستذكار
صممت بااصور ادلختلفة دلساعدة التالميذ علي اكتساب مهارة معينة فيمكن تطويرىا إلدراك األشياء
و اعتمادىا علي النفس و متليكها ادلفردات اليومية العديدة .ؤ ىذه اللعب لوسيلة التدرس.
كما ىو معرف أ ّن يف تعليم اللغة العربية قامت مشكالت كثَتة وجدىا الطالب ،أحدىا الصعوبة

يف تفهيم عن ادلفردات .لذلك قامت الباحث بادلالحظة األويل يف مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة
اإلسالميةباكنبارو .إستنادا اىل مالحظة األويل ،وجد الباحث أ ّن تعليم اللغة العربية قد بدأ منذ الصف

لكن باحثة مازال وجد
السابع ،وقد إستعمل ادلعلّم الوسيلة التعلمية ادلناسبة مبعيار تعليم اللغة العربية .و ّ
الظواىر يف التعليم ,و ىي ما يلي:
.1

أكثر الطالب ال يعرفون أن ادلفردات

.2

أكثر الطالب مل يستطيعون ان تفهم عن ادلفردات

.3

أكثر الطالب مل يستطيعون ان نطق ادلفردات الفصح

بناءا علي ىذه الظواىر ,أراد الباحث أن تقوم فعاليةاستخداموسيلةادلفردة احلائطية ()Word Wall
لًتقية استعاب ادلفردات لدي طالب الصف الثامنفي مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة اإلسالميةباكنبارو.
فعال لًتقية تعلم ادلفردات لدي طالب؟
ىالستخداموسيلةادلفردة احلائطية (ّ )Word Wall

hlm. 25-26.
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اإلطار النظري
أ .مفهوم النظري
.1

تعريف فعالية
فعالية جاءت من اللغة اإلصلليزية ىي ” “effectivenessمعناىا تصيل إىل األىداف ادلطلوبة

من العملية أو احلركة اليت سلطط 3.إختلف الناس يف استخدام كلمة فعالية مستوا زلتاجو .الفعالية
معناىا ما حتصل علي احلاصلة .تستنتج من التعريف السابق أن الفعالية وصل إىل األغراض ادلخططة.
الفعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكن من التعليم بأفضل الطرق و أقلها
ويقصد بالتعليم ّ

جهدا ووقتا مع النتيجة علي أكرب قدر من ادلكسب الًتبوية األخرى4.فعالية ىي تشَت النجاح من

حيث وصول إىل األىداف مطلوبو.
عن دما ال يقدر الطالب على الًتكيز عند التعلم ،مالمح ادلوجة غَت مرتاحة ،رغباهتم ىف التعلم
ناقصة ،ال يستوعبون ادلادة الدراسية ادلعرضة فينبغى للمدرس ان يعاًف تلك ادلشكالت .ومن تلك
ادلشكالت اما أن يكون يتعلق بطريقة التدريس الىت ال تناسب هبدف التعليم .فلذا ان الطريقة تسمى
فعالة ان كانت طريقة التدريس مناسبة جبميع مكونات التعليم ادلخططة.
.2

5

وسائلتعليممفردة الحائط ()Word Wall

الوسيلة ىي وسيط ميكن استخدامها لنقل ادلعلومات إىل الطالب .تأيت الوسائل من الالتينية وىي
صيغة اجلمع لكلمة "متوسط" واليت تعٍت حرفياً وسيط أو مقدمة .الوسائل ىي وسيط أو رسول من ادلرسل
إىل ادلرسل.6
قال غَتالخ وإيلي إن وسائل التعليم عندما تُفهم مبصطلحات عامة ،فهي بشرية أو مادية أو
أحداث هتيئ الظروف اليت جتعل الباقُت قادرين على اكتساب ادلعرفة أو ادلهارات أو ادلواقف.7
ويف اللغة العربية ،يسمى وسائل وىي صيغة اجلمع لكلمة وسيلة ،أي مرادف "الوسيط" اليت تعٍت
"الوسط" . 8لذلك ميكن أن نستنتج أن وسائل التعليم ىي مقدمة أو ارتباط ،أي تلك اليت تقدم أو تربط
وتوزع األشياء من جانب إىل آخر.
3Jhon M. Echolasdan Hasan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1989, hlm. 153
4زلمد على اخلويل ,اساليب تدريس اللغة العربية( ,عمان  :الفالح ,)7991 ,ص17 .
5Syaiful bahri djamarah, Drs. Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, PT.Rineka cipta, agustus 2006,
hlm. 76
6Arif S. Sadiman, et.al, Medium Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, Jakarta: PT
Grafindo Persada, 2008, hlm. 6
7Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 3
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الوسائل اليت ميكن أن يستعملها ادلدرس يف تعليم الكتابة منها :
أ .كلمات ادلتقاطعة

9

ب .صورة
ت .شكة اإلتصال
ث .البطاقة  /لوحات العرض
ج .اللعبة
فأما أنواع وسائل التعليم فهي:10
أ) األدوات السمعية والبصرية حتتوي على:


الوسائاللتعليمية بدون عرض ،مثل السبورةوالرسوم البيانية وبطاقة الصورة.



الوسائاللتعليمية ثالثية األبعاد مثل النماذج والكرات األرضية وادلعارض وادلتاحف.



الوسائل التعليمية اليت تستخدم تقنيات ،مثل الشرائح واألفالم والشرائط
والتسجيالت.

ب .ادلواد ادلطبوعة أو ادلقروءة من الكتب واجملالت والصحف والبطاقات.
ج .مصادر اجملتمع
د .رلموعة األشياء
ه .عرض ادلعلم النموذجي
وظائف الوسائل التعليمية وفوائدىا
أ) وظيفة وسائل التعليم كمصدر تعليمي
من الناحية الفنية ،تعمل الوسائل التعليمية كمصدر تعليمي ،أي كقناة وناقل واتصال
وغَتىا .وظيفة وسائل التعليم كمصدر تعليمي ىي وظيفتها الرئيسية باإلضافة إىل
وظائف أخرى.
ب) الوظائف الداللية

Munadi (2013). Media Pembelajaran. Jakarta Selatan

9نفس ادلراجع ،ص.729 .
Media Pendidikan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 37

479

8Yudhi

10Hamalik,Oemar,

Volume 2, Nomor 4, Juli 2022

Nurhadi

وىي قدرة الوسائل على إضافة ادلفردات (الرموز اللفظية) اليت يفهم الطالب معناىا
حقا (وليس لفظيًا).
ً
ج) الوظائف ادلتالعبة
بناءً على اخلصائص العامة اليت ميتلكها .وبناءً على ىذه اخلصائص العامة ،تتمتع
الوسائل بقدرتُت ،ومها التغلب على حدود الزمان وادلكان والتغلب على القيود
احلسية .أوالً :قدرة وسائل التعليم على جتاوز حدود الزمان وادلكان وىي:
 )1قدرة الوسائل على تقدمي األشياء أو األحداث اليت تستغرق وقتًا طويالً لتصبح
قصَتة.

)2

قدرة الوسائل على تقدمي أشياء أو أحداث يصعب تقدميها يف شكلها األصلي.

)3

قدرة الوسائل على إعادة األشياء أو األحداث اليت وقعت.

ثانياً :قدرة الوسائاللتعليميةيف التغلب على القيود احلسية وىي:
)1

جدا.
مساعدة الطالب على فهم األشياء اليت يصعب مالحظتها ألهنا صغَتة ً

)2

مساعدة الطالب على فهم األشياء اليت تتحرك ببطء شديد أو بسرعة كبَتة.

)3

مساعدة الطالب على فهم األشياء شديدة التعقيد

د) الوظيفة النفسية
)1

وظيفة االنتباه ،وىي أن الوسائل التعليمية حتسن اىتمام الطالب بادلواد التعليمية.

)2

الوظيفة العاطفية وىي اليت تثَت ادلشاعر والعواطف ومستوى قبول الطالب أو رفضو
لشيء.

)3

الوظيفة ادلعرفية .الطالب الذين يتعلمون من خالل الوسائل التعليمية يكتسبون
ويستخدمون أشكال التمثيل اليت متثل الكائنات اليت تواجههم سواء كان الكائن
شخصا أو كائنًا أو حدثا.
ً

)4

الوظيفة التخيلية .ميكن للوسائل التعليميةأن تزيد اخليال وتطوره.

)5

وظيفة التحفيز .التحفيز ىو فن تشجيع الطالب على القيام بأنشطة التعليمية حىت
تتحقق أىداف التعليم.
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الوظيفة االجتماعية والثقافية .التغلب على موانع االجتماعية والثقافية بُت ادلشاركُت

)6

يف اتصال التعليم.11
تعريف وسائل مفردة احلائط ()Word Wall
مفردة احلائط ( )Word Wallعبارة عن رلموعة مفردات منظمة بشكل منهجي يتم عرضها
بأحرف كبَتة وتثبيتها على جدار الفصل الدراسي .يعد مفردة احلائط ( )Word Wallمبثابة سجل
دائم وتعلم اللغة اليت قام بو الطالب.
مفردة احلائط ( )Word Wallىي وسيلة تعليمية جيب استخدامها ،وليس للعرض أو الرؤية
فقط .ميكن أن تزيد ىذه الوسائل من أنشطة الدراسة اجلماعية وميكنها إشراك الطالب يف صنعها وأن
يكونوا نشيطُت أيضا.
باستخدام مفردة احلائط ( ،)Word Wallميكن للطالب تطوير مهارة القراءة والكتابة بشكل
نقدي ونشط .ميكن للطالب الذين يواجهون صعوبة يف إجياد ادلفردات الصحيحة رؤية مفردة احلائط

( )Word Wallبوصفها مرجع.12

ىناك عدة طرق إلنشاء مفردة احلائط ( )Word Wallوىي:
أ) اجعلها سهلة يف التذكر باستخدام الكلمات ادلفضلة يف موضوع معُت.
ب) اجعلها مفيدة من خالل استخدام الكلمات بشكل متكرر يف أنشطة سلتلفة من االستماع،
الكالم ،القراءة ،الكتابة.
ج) اجعلها سهاليف الرؤية من خالل كتابتها بأحرف كبَتة وتثبيتها على حائط الفصل الدراسي.
المزايا وعيوب وسيلة مفردة احلائط ()Word Wall
وأما مزايا وسيلة مفردة احلائط ( )Word Wallفهي فيما يلى .
 .aىذه الوسيلة سهلة يف أخذىا
 .bعملية
.c

ىذه الوسيلة سهلة يف تذكرىا

 .dمرﳛة

13

Yudi, Media Pembelajaran Suatu Pendekatan Baru. Ciputat: gaung Persada Press, 2008, hlm.
Janiel M. 1999. Teaching Reading and Writing With Word Wall. U.S.A: Scholastic Inc.

11Munadi,

12Wagstaff,

21

13Ibid.
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عيوب مفردة احلائط ()Word Wall
 .1أحيانا ،أن ىذه الوسيلة أشد صغَتة لتقدميها يف الفصل الكبَت
.2

وال يعرف الطالب عن كيفية تفسَت الصورة دائما

.3

ىذه الوسيلة ال تستطيع أن تعطى االنطباع ادلتعلق باحلركة ،الوجدان والصوت.

14

.3تعلم المفردات
ادلفردة ىي عملية توصيل ادلواد التعليمية يف شكل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعلم اللغة
العربية .قال أمحد دجانة أن ادلفردة ىي ادلرحلة األساسية ألن ادلناقشة ليست سوى كلمات ووظيفتها
العامة ىي إضافة مفردات ليتم مجعها يف مجلة كاملة وكانت طريقة احلصول عليها عن طريق االستماع

أو القراءة.15

وادلفردات ىي كما قالت اندانج رومانينجسيو ىي كما تلى :
 .1مجع الكلمات الىت كانت ىف اللغة
.2

كثَت الكلمات عند ادلتكلم أو الكاتب

.3

الكلمات يستخدم ىف رلال العلم

.4

ترتيب الكلمات ىف ادلعجم البسيط وادلنظم.

16

الغرض العام من تعليم ادلفردات اللغة العربية ىو كما يلي:
 .1معرفة ادلفردات اجلديدة على الطالب ،و إما من خالل قراءة النص و كذالك فهم
ادلسموع.
.2

تدريب الطالب لتكون قادرة على نطق ادلفردات بنطق صحيح ،ألن النطق الصحيح
ىو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة بصحيح.

.3

فهم معٌت ادلفردات إما الدالالت أو ادلعجمية.

.4

قادرة على تقدير ووضع مفردات بالتغبَت الشفهي (الكالم) و الكتابة (اإلنشاء) وقفا
لسياقها الصحيح.

أنواع ادلفردات:
14Ibid.
15https://Metode.multiply.com/joournal/item/Metode-Pembelajaran-Murodat/24

Rumaningsih, Bahasa Indonesia, Semarang: CV Triadan Jaya ،2006, Cet. 3, hlm. 4
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أ) تقسيم ادلفردات يف سياق إتقان اللغة
.1

ادلفردات للفهم.

.2

ادلفردات للتكلم.

.3

ادلفردات للكتابة.

ب) تقسيم ادلفردات حسب معناىا.
وفقا لتقسيم ادلعٌت ،يتم تقسيم ادلفردات إىل عدة أجزاء وىي الكلمات الوظيفية وىي الكلمات
ً
اليت تربط وتوحد ادلفردات واجلمل لتكوين وصف جيد يف الكتابة مثل :عامل النصب وحرف
اجلر وغَتىا .الكلمات األساسية ىي ادلفردات األساسية اليت تتكون منها الكتابة الصحيحة.
مثل :فعل (قرأ) ،اسم (مسجد) ،كلمات رلمعة ،أي ادلفردات اليت ال ميكن أن تشكل معاي
سلتلفة :ميكن أن تعٍت كلمة رغب مبعٌت احلب عندما يقًتن بـ "يف" ،واليت تصبح "رغب يف" بينما
عند وضعها جنب حرف "عن" سيتغَت ادلعٌت إىل كره أو كره (رغب عن).
ج) تقسيم ادلفردات حسب استخدامها.
وف ًقا الستخدامها ،يتم تقسيم ادلفردات إىل جزأين ،ومها ادلفردات النشطة وادلفردات السلبية.
ادلفردات النشطة ىي ادلفردات اليت تستخدم بشكل عام يف سلتلف اخلطابات  ،سواء كانت
منطوقة أو مكتوبة أو مسموعة ومعروفة من خالل القراءة .وادلفردات السلبية ىي ادلفردات اليت
تصبح مفردات الشخص وتستخدم نادرة.
د) تقسيم ادلفردات حسب خصائص الكلمات
.1

كلمات الوظيفة وىي كلمات تستخدم لإلشارة إىل ادلهام يف كل من رلاالت احلياة رمسيا
وغَترمسي.

.2

ادلفردات األساسية اخلاصة وىي رلموعة من الكلمات اليت ميكن أن تنقل ادلعٌت إىل معٌت
زلدد وتستخدم يف رلاالت زلددة سلتلفة ،واليت تسمى الكلمات احمللية أو الكلمات
ادلساعدة.

أىداف تعليم ادلفردات فهي فيما يلى:
أ) تعريف الطالب مبفردات جديدة سواء كان من خالل القراءة أو فهم ادلسموع.

483

Volume 2, Nomor 4, Juli 2022

Nurhadi

ب) تدريب الطالب على نطق ادلفردات صحيحا ألن النطق اجليد والصحيح يؤدي إىل مهارة الكالم
والقراءة جيدة وصحيحة.
ج) فهم معٌت ادلفردات داللة (قائمة بذاهتا) وعند استخدامها يف سياق مجل معينة.
د) قادرة على تقدير وعمل ادلفردات يف التعبَت الشفهي (الكالم) والكتايب (الكتابة) وفقا للسياق
الصحيح.17
وأما األساليب يف تعليم ادلفردات فتمكن ادلعلم أن يستخدمها لًتقية قدرة تعليم ادلفردات
كما يذكر فؤاد افندى فهي :
 .1استماع الكلمة .ىف ىذه ادلرحلة األوىل إعطاء الفرصة على التالميذ الستماع
الكلمات أو ادلفردات من ادلعلم الذى يقرأىا تكرارا.
.2

تلفظ الكلمة .بعد إعطاء الفرصة للتالميذ الستماع ادلفردات ،إعطاء الفرصة لتلفظ
الكلمة الىت قد مسعوىا.

.3

إعطاء ادلعٌت  .ىذه ادلرحلة األخرة ىي إعطاء ادلعٌت للكلمة أو ادلفردات ويقصدهبا
لتسهيل التالميذ ىف تعليم اللغة العربية وخاصة ىف تعليم ادلفردات.

نبغي للمدرسُت قبل عملية التعليم يف تعليم ادلفردات أن يستعد ادلفردات ادلناسبة ﳛتاج
التالميذ ،وأما األسس يف اختيار ادلفردات فهي:
.1

تواتر .التواتر ىو اختيار ادلفردة عالية التكرار وكثَت استخدامها لدي التالميذ .مثل
ادلفردات من ادلدرسة (فصل ،قلم ،مدرس ،تلميذ ،وسبورة) ،أو العائلة (أب ،أم ،إبن
و بنت) ،أعضاء اجلسم (رأس ،يد ،عُت ،أنف ،وفم) وغَتىا

.2

التوزع .التوزع ىو اختيار ادلفردة ادلستخدمة يف أكثر من بلد عريب ليس بلد واحد .لذا
أخد ادلدرس ادلفردات الىت تلقيبها معظم البالد العربية على استخدام ىا.

.3

ادلتاحية .ادلتاحية ىي اختيار ادلفردة ادلناسبة باحتياج التالميذ ،وذلا معٌت معُت
وزلدود .وادلثال منها ادلفردات عما يتعلق يف الًتبية" ،الطريقة" حقيقة مبعٌت
شارع،ولكن يف الًتبية مبعٌت كيفية التعليم.

17Rusydi Ahmad Thu’aimah, Ta’lim al-‘Arabiyyah li Ghair al-Nathqina biha: Manahijuhu wa Asalibuhu,
Rabath: Isisco, 1989, Cet. I, h.22-24
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.4

األلفة .األلفة ىي اختيار ادلفردة الىت تكون مألوفة لدى التالميذ وتركيها النادرة يف
استخدامها ،مثل "مشس" مألوفة من "ذكاء" مع أهنما يف نفس ادلعٌت

.5

الشمول .الشمول ىو اختيار ادلفردة الىت تشمل على عدة رلاالت لدى التالميذ ،مثل
"بيت" أمشل من "منزيل" ألن "بيت" مستخدم يف بيتنا ،بيت ااهلل ،بيت اإلبرة ،بيت
العنكبوت ،بيت ادلال وال يف مفردة "منزيل "

.6

و األمهية .األمهية ىي اختيار ادلفردة الىت تشيع حاجة معينة لدى التالميذ على تلك
ادلفردة العامة الىت قد الﳛتاجوا.

مؤشرات تعلم ادلفردات
 .1يستطيع التالميذ نطق احلروف من ادلفردات
.2

يفهم التالميذ معٌت ادلفردات ادلستقلة أو يف السياق

.3

يعرف التالميذ طريقة االشتقاق من ادلفردات.

.4

جيرد التالميذ و صف ادلفردات يف تركيب لغوي صحيح

.5

يقدر التالميذ استخدام الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب.

18

 .2مفهوم اإلجراءى
أ.عملية التعليم:
.1

يفتح ادلعلّم الدرس بالسالم والدعاء

.2

يسأل ادلعلّم عن الدرس ادلاضي

.3

يقدم ادلدرس أىداف التعليم وفوائدىا يف احلياة اليومية معا.

 .4يعدادلدرسقطعةالورقةالىتمقدارىا25x20
.5

 .وتلصقتلكالقطعةبالصوراجلذابة،الكلماتوالتعبَتادلناسببادلادةادلعلمة.

.6

 .يعرضادلدرسوسيلةبطاقةاالستذكارإىلالطالبباللمحة.

.7

 .يأمرادلدرسالطالبلنطقالكلمة،التعبَتأواجلملةادلتعلقةبتلكالصورة.

.8

 .يأمرادلدرسالطالبلًتتيباجلملةادلناسبةبتلكالصورة
 18رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللعربية لغَت الناطقُت
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.9

 .يعطىادلدرسالتصفيقإىلالطالبالذىيستطيعانجييبالسؤالصحيحا

ب .مؤشرات تعلم ادلفردات
 .1يستطيع التالميذ نطق احلروف من ادلفردات
 .2يفهم التالميذ معٌت ادلفردات ادلستقلة أو يف السياق
 .3يعرف التالميذ طريقة االشتقاق من ادلفردات.
 .4جيرد التالميذ و صف ادلفردات يف تركيب لغوي صحيح
 .5يقدر التالميذ استخدام الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب.
.1

19

الدراسات السابقة
الدراسات السابقة ىي البحث الذي يستخدم كمقارنة لتجنب التالعب يف العمل العلمي
وتعزيز البحث الذي يقوم هبا ادلؤلف بالفعل ال يقوم بو أي شخص آخر .الدراسات السابقة ،كما
التايل :
.1

وىذا البحث قد قامت هبا أيضا الطّالبة " مفتاح الرمحة " وموضوع حبثها
) (match

تطبيق طريقة make

aلًتقية ادلفردات العربية لدى تالميذ الصف اخلامس مدرسة اذلدى اإلبتدائية

اإلسالمية النموذجية بنجار رجوا  2كليأجكريك .وىذا البحث سواء يف وسيلتو و ّأما اآلخر
متغَت ادلستقل "  ."yو ّأما
متغَت الدلستقل ""xوسلتلف عن ّ
سلتلف.و ىذا البحث سواء يف ّ

موضوع البحث الّذي سيقوم الباحث فهورفعاليةاستخداموسيلةادلفردة احلائطية (

Word

 )Wallلًتقية استعاب ادلفردات لدي طالب الصف الثامنفي مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة
اإلسالميةباكنبارو.
.2

وىذا البحث قد قامت هبا أيضا الطّالبة " النساء رفمادين " تطبيق طريقة

)(match match

لًتقية ادلفردات العربية لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة زلمدية  2بكنبار .وىذا البحث سواء
يف وسيلتو و ّأما اآلخر سلتلف .و ّأما موضوع البحث الّذي سيقوم الباحثة
فهورفعاليةاستخداموسيلةادلفردة احلائطية ( )Word Wallلًتقية استعاب ادلفردات لدي طالب
الصف الثامن يف يف مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة اإلسالميةباكنبارو.
 19رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللعربية لغَت الناطقُت
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.2

فرضية البحث
أما فرضيّة البحث فهما :

فعاللًتقية استعاب ادلفردات لدي
 :Haفعاليةاستخداموسيلةادلفردة احلائطية (ّ )Word Wall
طالب الصف الثامنفي مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة اإلسالميةباكنبارو: Ho
فعاللًتقية استعاب ادلفردات لدي
فعاليةاستخداموسيلةادلفردة احلائطية ( )Word Wallغَت ّ
طالب الصف الثامنفي مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة اإلسالميةباكنبارو
منهجية البحث
ىذا البحث ىو حبث جترييب وحبث ضبط .يتكون ىذا البحث من ادلتغَتين ،ومها
استخداموسيلةادلفردة احلائطية ( )Word Wallكمتغَت ، Xتعلم ادلفردات كمتغَت .Yيف ىذا البحث،
كصف جترييب.
يقسمها الباحث الصفُت ،ىم ا ) (VIII.Aكصف ضبطيو )(VIII.B
ّ
و تصميم البحث الذي يستخدم الباحث باستخدام  :سيقوم الباحث بالبحث يف يف مدرسة
دينية فوتري ادلتوسطة اإلسالميةباكنبارو أفراد ىذا البحث مهالطالّبفي مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة
الصف يف
اإلسالميةباكنبارو .وأما موضوعو تعلم ادلفردات .اجملتمع يف ىذا البحث ىم مجيع الطالّب ّ
مدرسة دينية فوتري ادلتوسطة اإلسالميةباكنبارو .اإلختبا ِراآللة الىت تستخدمفي تقومي و

.1

نتيجة20.اإلختبارتنشدإلىاحلصولعلىكفأةاإلنشاء.ويقومادلعلّماإلختبار علىالطالّببصناعةاإلنشاءمباشرة.
ادلالحظة ،ادلالحظة ىيمراقبةُ ٍ
شيء أَو ٍ
تسجيل ما يبدو
ﳛدث ،و
طبيعي أَو غَت
حال
طبيعي كما ُ
ٍّ
ُ
ّ

لي 21.حتليل البيانات الذى يستخدمو الباحث يف ادلالحظةباستخدام الرمز اآليت :
علمي أَو َع َم ّ
لغرض ّ
P

 :نسبة مئوية

F

 :التكرار

N

 :رلموعة

إستخدم الباحث مخسة معاير دلعرفة فعالية تطبيق طريقة  CIRCباستخدام وسائل التعليمية لوحة
اجليوب لًتقية مهارة الكتابة يف ادلادة اإلنشاء لدي الطالب.منها :
Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 66
21ادلعجم الوسيط يف ادلعاي عريب عريب( .قاموس الكًتوي).
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أ100% - 81%.

ب.
ج.

(جيد جدا)
(جيد)
(مقبولة)

80% - 61%
60% - 41%

د40% - 21%.

ه.

(ناقص)
(ناقص جد)

20% - 0%

 .2البيانات الىت إستخدم ىف بالرموز اآليت“t”:
)

(

√

22

Test

)

(√

√

البحث ونتيجة البحث
ادلناقشة الرئيسية يف ىذا الفصل ستعرض الباحثة بيانات من مقابالت مع معلمي اللغة العربية يف
مدرسة التسناوية الدينية مع أحد عشر سؤاالً  ،وىي:

ما ىي خلفيتك التعليمية؟ مث اجلواب .االسم :أمحد يادي ريتوصلا  ،دراسات عليا (ماجستَت)

اللغة العربية  ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية  ،اإلمام بوصلول .اإلجابات من ادلستجيبُت دلعلم اللغة العربية
جدا يف عملية التدريس والتعلم
الذي ﳛمل امسًا إسالميًا إىل حد ما وذو تعليم راسخ ىي بالتأكيد مؤىلة ً

يف مدرسة التسناوية الدينية.

23

ما ىو الغرض من تدريس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ اإلجابة ىي أن الغرض من تعلم اللغة
العربية يف ىذه ادلدرسة ىو أن يتمكن الطالب من التواصل مع ادلعلمُت واألصدقاء يف ادلدرسة يف ادلهاجع
والبيئة احمليطة باستخدام اللغة العربية .مث تكون األىداف إجيابية للغاية واإلصلازات اليت جيب أن تكون ىي
األىداف يف عملية التعلم يف ادلدرسة  ،شلا يعٍت أن إجابات ادلستجيبُت موضوعية للغاية على الرغم من أن
احلقيقة قد ال تكون مثالية كما ىو متوقع.

24

ما ى ي استعداداتك قبل عملية التعليم والتعلم؟ اجلواب ىو أن حتضَتي قبل تنفيذ عملية التعلم
أقوم بإعداد ادلواد التعليمية  ،أي وضع خطط الدرس  ،شلا يعٍت إعداد ادلواد اليت سيتم تقدميها للطالب
أيضا حبيث تكون ادلواد اليت سيتم نقلها مرضية ويفهم الطالب قدمت ادلواد .الغرض من
وأعد نفسي ً
22Hartono,

Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hlm 206
)wawancara dengan guru bahasa arab (Ahmad Yadi Ritonga
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جيدا ما
إعداد ادلعلم يف التدريس أنيق وجيد للغاية ومنظم بشكل منهجي  ،واإلصلاز ىو أن يفهم الطالب ً

يتم تدريسو من قبل ادلعلم حبيث يسهل استيعاهبا ونقلها إىل األصدقاء اآلخرين وكذلك ادلواد الالزمة شلارسة

االتصال يف البيئة ادلدرسية.

25

ما ىي الطرق ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ اجلواب أنٍت يف تعليم اللغة العربية
أستخدم الطريقة ادلباشرة وكذلك الكتاب أو طريقة الكتابة .ىذه اإلجابة ملحة ومثَتة لالىتمام  ،ألن ىذه
الطريقة ىي اعتبار يف التواصل اللغوي يف حياة الناس اليومية  ،سواء يف ادلدرسة أو يف بيئة السكن اجلامعي
أو حىت يف اجملتمع نفسو.

26

ما رأيك يف تعليم اللغة العربية بطريقة ادلبسَتة؟ هبذه الطريقة ادلباشرة  ،يفهم األطفال ويفهمون
بسرعة باستخدام ىذه الطريقة  ،قبل أن أستخدم الطريقة ادلباشرة  ،أقدم ادلفردات العربية وأقوم بإحضار
األدوات ادلتعلقة بادلواد اليت سي تم تدريسها مث فهمها .اتضح أن الطريقة ادلباشرة يف تعلم اللغة العربية مناسبة
للغاية  ،ألهنا تصيب اذلدف بشكل مباشر  ،خاصة من خالل االستفادة من ادلفردات احمليطة واستخدامها
كمادة يف التعود على التواصل مع اآلخرين  ،شلا يضيف نظرة ثاقبة على العادات احمليطة.

27

كيف ىي ندرة تدريس اللغة العربية بالطريقة ادلباشرة ؟ .اجلواب ىو أن جوىر خطوات الطريقة
ادلباشرة يف تعلم اللغة العربية ىو أن ادلعلم ال يًتجم ادلفردات العربية ولكن الطالب يرون ويسمعون وجييبون
جدا يف تعلم اللغة العربية  ،لذلك يكون
على األسئلة اليت أطرحها مباشرة .مث خطوات كهذه جيدة ً
الطالب أكثر حساسية للبصر والسمع ويفتحون طرق تفكَت األطفال يف تكوين الكلمات عند التواصل
مباشرة يف التعلم نفسو.

28

ما الصعوبات اليت واجهتها يف التعلم باستخدام الطريقة ادلباشرة؟ اجلواب أن الطالب ال أساس
ذلم يف الطريقة ادلباشرة .ىذا يعٍت أن ىذه الطريقة للطالب ادلبتدئُت يف تعلم اللغة العربية ليس ذلا أساس ،
ألنو من ادلمكن أن يأيت الطالب من مدارس ابتدائية عامة غَت مبنية على اإلسالم وال يتعلمون اللغة العربية
يف تعلمهم.

29

كيف تتغلب على ىذه الصعوبة؟ اجلواب ىو أن طريقيت للتغلب على ىذه الصعوبة ىي استخدام
جدا  ،ألنو ﳛاول
األشياء  ،مع اإلشارات والدعائم ادلتعلقة بادلادة .إجابة معلم اللغة العربية ىذا جيدة ً
25Ibid.
26Ibid.
27Ibid.
28Ibid.
29Ibid.

489

Volume 2, Nomor 4, Juli 2022

Nurhadi

مواجهة الصعوبات بطريقة سهلة حوذلا وما ىو موجود يف البيئة احمليطة بالطالب أنفسهم  ،لذلك ليس من
الصعب بالنسبة للمعلمُت والطالب مواجهة مشاكل يف التعلم على الرغم من أن بعض الطالب لديهم مل
تواجو التعلم هبذه الطريقة ادلباشرة  ،ولكن ميكن حلها وحلها مبا يدور حوذلا.

30

يف أي مادة تستخدم ىذه الطريقة ادلباشرة ؟ .واجلواب أن ىذه الطريقة تستخدم يف التعلم الذي
ﳛتوي على مقدمات وساعات وىوايات وحياة يومية .ميكن استخدام الطريقة ادلباشرة يف الواقع على ادلواد
التعليمية ادلوجودة يف األنشطة اليومية كطالب يف مساكن الطلبة أو يف غرف الدراسة مع الطالب وادلعلمُت
وثيقا باستخدام ىذه الطريقة ادلباشرة.
،
أمرا ً
ً
خاصة عندما يكون تعلم اللغة العربية ً

31

كيف ىي قدرة الطالب على التحدث واإلجابة على أسئلة ادلعلم مباشرة باللغة العربية؟ اجلواب

ىو أن الطالب بشكل عام من حيث معرفيت ميكنهم التحدث باللغة العربية مبجرد طرح األمساء وطلب
األشياء من حوذلم .فهذا معقول  ،ألن الطريقة ادلباشرة تستخدم بالفعل لسؤال كل األشياء اليت تدور حول
الطالب باللغة العربية  ،وبذلك يكون الطالب على دراية بالتواصل العريب من خالل األشياء من
حوذلم.

32

ىل نتائج تعلم الطالب كما ىو متوقع أم أهنم متكنوا من حتقيق األىداف اليت مت حتديدىا؟
اإلجابة كما ىو متوقع  ،رغم أهنا ال تزال حباجة إىل تعزيز للطالب ادلبتدئُت يف تعلم اللغة العربية .ىذا
شلكن  ،ألنو ليس كل الطالب لديهم تعليم أساسي يقوم بتدريس اللغة العربية  ،على سبيل ادلثال يف
ادلدارس االبتدائية احلكومية اليت قد ال تتعلم اللغة العربية  ،ولكن يف ادلدارس االبتدائية اإلسالمية  ،فمن
ادلؤكد تقريبًا أهنم يتعلمون اللغة العربية على الرغم من أهنا قد ال تكون مثالية مثل يف ادلدرسة اإلعدادية.

33

االطالع على نتائج إجابات االستبيان مع مدرس اللغة العربية أعاله واليت تعترب شاملة ومثَتة

لالىتمام ولديها العديد من احللول لقيود عملية تعلم اللغة العربية  ،ولكنها حتتاج إىل تعديلها مع مقابلة
االستبيان مع الطالب الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مدرس اللغة العربية  ،من ثالثُت طالبًا يف الصف

الثامن  ،باستخدام مخسة عشر سؤاالً  ،ميكن رؤية النتائج يف اجلدول التايل:

34

الجدول ٤..

جدول نتائج استبيان طالب الصف الثامن
30Ibid.
31Ibid.
32Ibid.

angket dengan 30 siswa kelas VIII MTs Diniyah Putri
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إجابه

معلومة

سؤال

عدد اإلجابات

استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

-

مدرسة إبتدائية
()SD

مدرسة ابتدائية
()MI

-

٤١

٤١

استعمال كلمة

ليس سعيدا

سعيد جدا

سعيدة

(Wordجدار
فعال)Wall

٨

استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

ال تويل اىتماما

٤٠

االنتباه يف بعض
األحيان

٠

دائما
انتبو ً

١

٤٦

٤١

استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

مل نطلب

اسأل يف بعض
األحيان

يسأل دائما

٤

٤٤

٤٨

استعمال كلمة

أبدا
مل ﳛضر ً

حاضر يف بعض
األحيان

يقدم دائما

١

٤١

٤١

ال تستعد أبدا

استعد يف بعض
األحيان

دائما
استعد ً

-

١

٢١

(Wordجدار
فعال)Wall

استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

491

ماذا كانت خلفيتك
التعليمية قبل دخولك
ىذه ادلدرسة النسائية؟

رقم

٤

ىل تعجبك مواد تعلم
اللغة العربية وخاصة يف
جانب الكتاب أو
الكتابة؟
ىل انتبهت عندما شرح
ادلعلم درس اللغة العربية؟
عندما ال تفهم مادة تعلم
كتاب اللغة العربية اليت
شرحها ادلعلم  ،ماذا
تفعل؟

٢

١

١

عندما يتم تعلم اللغة
العربية يف الفصل  ،ماذا
تكون؟

٥

قبل أخذ دروس اللغة
العربية يف الفصل  ،ىل
استعدت للدراسة يف
ادلنزل أوالً؟

٠
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استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall
استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

ال تكرر ابدا

كرر يف بعض
األحيان

٢

٤٤

٤١

رلموعة الدراسة

تعلم مبفردي

الدراسة الذاتية
واجلماعية

١

٢٦

٠

-

ال تتبع ابدا

ىو متابعة

-

٩

٢٤

اإلمالء وإعادة

إعادة كتابة

استعمال كلمة كتابة الكتابات يف
(Wordجدار
كتاب الطرد
فعال)Wall

استعمال كلمة
(Wordجدار

اللغة العربية اليت مت
تعلمها يف الفصل ،
خاصة يف جانب الكتاب
أو الكتابة؟
كيف تتعلم اللغة العربية
خارج ساعات الدوام
ادلدرسي؟
دروسا يف اللغة العربية
أو ً
خارج ساعات الدوام
ادلدرسي؟

الكتابات يف
كتاب الطرود

إمالء

٨

٤١

أبداً

بعض األحيان

دائماً

٠

٤٦

٤١

ىل يقوم مدرس اللغة
العربية بإجراء متارين
للكتابة أثناء التعلم؟

أبداً

بعض األحيان

دائماً
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١

٨

ىل تدرس حاليًا دورات

كيف تعلم معلمك
دراسة الكتاب ادلقدس أو
الكتابة؟

٩

استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

دائما
كرر ً

عندما تكون يف ادلنزل ،
دائما بتكرار دروس
تقوم ً

ىل يعطي مدرسك اللغة
العربية الواجب ادلنزيل

٩

٤٦

٤٤

٤٢
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أو الواجب ادلنزيل خاصة
على الكتاب ادلقدس أو

فعال)Wall

٥

٤٦

٤٥

أبداً

بعض األحيان

تصحيح دائما

١

٤١

٤٤

أبداً

بعض األحيان

دائماً

١

٤١

٤٤

ىل أخربك والداك أن
تتعلم الكتابة العربية يف
ادلنزل؟

أبدا التوجيو

التوجيو يف بعض
األحيان

التوجيو دائما

٢

٤٦

٤٨

ىل أرشدك والداك لتعلم
الكتابة العربية عندما
كنت يف ادلنزل؟

مادة الكتابة؟
استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall
استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall
استعمال كلمة
(Wordجدار
فعال)Wall

من نتائج استبيان ادلقابالت لطالب الصف الثامن

MTs

ىل يصحح ادلعلم الكتابة
اخلاطئة عند الكتابة؟

٤١

٤١

٤٥

دنية بيكانبارو ،مث ميكن صياغتو

بالصيغة التالية:
مث ميكن فهمو بالوصف التايل:
.1

ماذا كانت خلفيتك التعليمية قبل دخولك ىذه ادلدرسة النسائية ,مث النتيجة =  ٪٥٠استعمال
كلمة جدار ) (Word Wallفعال ,ألن معظم الطالب من مدرسة ابتدائية.

.2

ىل تعجبك مواد تعلم اللغة العربية وخاصة يف جانب الكتاب أو الكتاب ,مث النتيجة = ٪٥١
جدا.
استعمال كلمة جدار ) (Word Wallفعال ,ألن الطالب سعداء ً

.3

ىل انتبهت عندما شرح ادلعلم درس اللغة العربية ,مث النتيجة =  ٪١١استعمال كلمة جدار
دائما والفئة كذلك.
) (Word Wallفعال ,ألن الطالب يهتمون ً
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.4

عندما ال تفهم مادة تعلم كتاب اللغة العربية اليت شرحها ادلعلم  ،ماذا تفعل ,مث النتيجة = ٪٠٦
دائما أسئلة يف عملية التعلم.
استعمال كلمة جدار ) (Word Wallفعال ,ألن الطالب يطرحون ً

.5

عندما يتم تعلم اللغة العربية يف الفصل  ،ماذا تكون ,مث النتيجة =  ٪١١استعمال كلمة جدار

دائما يف عملية تعلم اللغة العربية.
) (Word Wallفعال ,ألن الطالب حاضرون ً
.6

قبل أخذ دروس اللغة العربية يف الفصل  ،ىل استعدت للدراسة يف ادلنزل أوالً ,مث النتيجة =

 ٪١٠استعمال كلمة جدار

)Wall

عملية تعلم اللغة العربية.
.7

دائما يف
 (Wordفعال ,ألن الطالب جيهزون أنفسهم ً

دائما بتكرار دروس اللغة العربية اليت مت تعلمها يف الفصل  ،خاصة
عندما تكون يف ادلنزل  ،تقوم ً

يف جانب الكتاب أو الكتابة ,مث النتيجة =  ٪٥٠استعمال كلمة جدار ) (Word Wallفعال,

دائما دروس اللغة العربية يف ادلنزل.
ألن الطالب يكررون ً
.8

كيف تتعلم اللغة العربية خارج ساعات الدوام ادلدرسي ,مث النتيجة =  ٪٠٠استعمال كلمة

دائما بشكل مستقل يف دروس اللغة العربية
جدار ) (Word Wallفعال ,ألن الطالب يتعلمون ً
سواء يف ادلدرسة أو يف ادلنزل.
.9

دروسا يف اللغة العربية خارج ساعات الدوام ادلدرسي ,مث النتيجة =
ىل تدرس حاليًا دورات أو ً
أيضا دورات أو
 ٪١٦استعمال كلمة جدار ) (Word Wallفعال ,ألن الطالب يأخذون ً
دروسا يف دروس اللغة العربية خارج ادلدرسة.
ً

 .10كيف تعلم معلمك دراسة الكتاب ادلقدس أو الكتابة ,مث النتيجة =  ٪١١استعمال كلمة جدار
) (Word Wallفعال ,ألن الطالب ﳛصلون على دروس اللغة العربية يف ادلدرسة بطريقة إمالك ،
بفئة متوسطة.
 .11ىل يقوم مدرس اللغة العربية بإجراء متارين للكتابة أثناء التعلم ,مث النتيجة =  ٪١٠استعمال
دروسا يف اللغة العربية سواء يف
دائما ما يتلقون ً
كلمة جدار ) (Word Wallفعال ,ألن الطالب ً
ادلدرسة أو يف ادلنزل.
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 .12ىل يعطي مدرسك اللغة العربية الواجب ادلنزيل أو الواجب ادلنزيل خاصة على الكتاب ادلقدس
أو مادة الكتابة ,مث النتيجة =  ٪٥٦استعمال كلمة جدار ) (Word Wallفعال ,ألن الطالب
دائما كواجب منزيل يف دروس اللغة العربية.
يتدربون ً

 .13ىل يصحح ادلعلم الكتابة اخلاطئة عند الكتابة ,مث النتيجة =  ٪١٠استعمال كلمة جدار
دائما على التوجيو ويصلحون ويصححون الكتابة
) (Word Wallفعال ,ألن الطالب ﳛصلون ً
اخلاطئة يف دروس اللغة العربية.
 .14ىل أخربك والداك أن تتعلم الكتابة العربية يف ادلنزل ,مث النتيجة =  ٪١٠استعمال كلمة جدار
دائما على نصائح والديهم لتعلم الكتابة العربية ،
) (Word Wallفعال ,ألن الطالب ﳛصلون ً
لكنها ال تزال يف فئة متوسطة أو كافية.
 .15ىل أرشدك والداك لتعلم الكتابة العربية عندما كنت يف ادلنزل ,مث النتيجة =  ٪٠٦استعمال
دائما على إرشادات من والديهم لتعلم
كلمة جدار ) (Word Wallفعال ,ألن الطالب ﳛصلون ً
الكتابة باللغة العربية.

بعد أن أوضحت الباحثة نتائج استبيان طالب الفصل الثامن حول استخدام طريقة ( )Word Wallيف
تعلم اللغة العربية  ،ميكن معودلتها باستخدام الصيغة أعاله مع درجة مئوية  ,٪ ١١إستخدم الباحث
مخسة معاير دلعرفة فعالية تطبيق طريقة  CIRCباستخدام وسائل التعليمية لوحة اجليوب لًتقية مهارة
الكتابة يف ادلادة اإلنشاء لدي الطالب.منها :
أ٤٦٦% - ٨٤ %.
ب٨٦% - ٠٤% .

(جيد جدا)

ج٠٦% - ١٤% .

(جيد)
(مقبولة)
(ناقص)

ه٢٦% - 0% .

(ناقص جد)

د١٦% - ٢٤ %.

35

مث ىناك فاصل زمٍت من  ٪٠٦-١٤يف الفئة الفعالة الستخدام طريقة ( )Word Wallيف تعلم اللغة
العربية يف  MTsدينية فوتري بيكانبارو.
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استنتاج
(Word Wall)  ىل استخدام،  هتدف ىذه الدراسة إىل اإلجابة على صياغة ادلشكلة، يف اخلتام
متاما مع قيمة
ً  وميكن االستنتاج أن استخدام ىذه الطريقة فعال،فعال لتعزيز تعلم ادلفردات للطالب ؟
 فإن إعداد ادلعلم يف صنع،  ويف الوقت نفسو.) (جيد جدا أو معتدل٪٠٦-١٤ الفاصل الزمٍت بُت
جدا ويستجيب دلا سيتم تدريسو يف الفصل يف تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة تعلم
ً أدوات التعلم سريع
MTs

) يف تعلم اللغة العربية للصف الثامنWord Wall(  مت استخدام طريقة.(Word Wall) اللغة العربية
.دينية فوتري فيكانبارو فعالة مبا فيو الكفاية
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