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 الباب األول

 مقدمة

خلفية البحث: الفصل األول   

. نفسها للغة كمستخدمي البشر لنمو وفقا وتتطور تنمو  حقيقة هي اللغة   

 اليت اإلشارات من جمموعة هي اللغة أن) ١٥: ١٩٥٢( ايد عبد  هاقالمل وفقا

 يفجأ( والرغبات والعواطف واملشاعر األفكار عن للتعبري الناس تستخدمها

ل يصهلا دور هام لتو البشرية احلياة يف جدا مهمة اللغة). ٩: ٢٠١٣ هريماوان،

   .عقل وحمتوى األفكار

أما اللغة العربية فهي لغة تنتمي إىل اموعة السامية ضمن العائلة   

الكريم والكتاب الساموي الذي يؤمن به  السامية احلامية وهي لغة القرآن

املسلمون واللغة التى تتكلمها إثنان وعشرون دولة عربية واليت يعرفها املاليني من 

  )٢١:  ١٩٨٢علي اخللي (املسلمني بصفتها لغة اإلسالم 

يحتاج التالميذ إىل فكانت نشاطات اللغة العربية يف اتمع واسعة،    

به  نشاط تعليم يقومهو وأما تعليم اللغة العربية ف. جيدةصحيحة حماولة تعليمها 



 
 

٢ 

 

ملعلم تاما لكي يقدر املتعلمون على اشرتاكه جيدا حيث حيصل على أغراض ا

ليم اللغة العربية ينبغي على يف تع.)٣٢:  ٢٠١٤يف حريموان، أش(التعليم املنشودة 

اءة ستماع والكالم والقريستوعبوا املهارات اللغوية األربع وهي االالتالميذ أن 

  .رتباط وثيق بعضها ببعضوهذه املهارات هلا ا. والكتابة

، ألن مشاكل كثرية لغري الناطقني هبا خاصةن تعليم اللغة العربية أو من الوقع 

  )١٠٠: يف حريموانأش. (يف تعليمها ية ليست لغة سهلةاللغة العرب

هي ضعف قدرة التالميذ على مهارة  تعليم اللغة العربية ومن املشكالت ال

املشكالت املوجودة يف التعليم  وأكثر. الكتابة، وهذه تؤثر كثريا يف مهارات األ خرى

، وقدرة التالميذ على ترتيب الكلمات العربية يةروف العرباحلالكتابة كيفية كتابة 

  .واستعمال تركيبها يف فقرة قدرهتم على تعبري الكتابة

ومن املشكلة اليت توجدعندتالميذ الصف السابع مبدرسة مفتاح الفالح   

. يةيف الكتابة أو يف ترتيب كلمات العرب انوية باندونج هي صعوهبم التالميذالث

. ا هو املطلوبألهنا ال تسري كم يةعملية التعليميهملون الالتالميذ  أن إضافة إىل ذلك



 
 

٣ 

 

أوال، العامل الداخلي . ءفاملشكلة اليت تكون يف هذا اال تسبب على عدة أشيا

ثانيا، العمل اخلارجي كالبيئة وخلفية . م اللغة العربيةيول التالميذ يف تعلمكنقص 

يف  إضافة إىل ذلك أن أعظم أثر. تربية التالميذ اليت ال هتتم بتعليم اللغة العربية

أوطريق متنوعة خمتلفة وكذلك كانت تيجية التعليم ووسيلة اابقة استرياملشاكل الس

  .ستجدام الكتب الدراسيةافقة على اوية معملية التعليم

 اللغات تعلم يف جديده اخرتاقات أو اجلهد إىل احلاجة هذه اخلالصة  

 سيتم اليت االعالم ووسائل األساليب اختيار يف للمعلمني الكامل والفهم االجنبيه

 قليال قبل من القليل إىل التالميذ تساعد اهنا حبيث العربية اللغة تعلم يف استخدامها

  .العربية اللغة لفهم وسهله حمبه بدات

 شنت أو عرضها يتم اليت الكلمات منعة جممو هي،الكلمات على احلائط 

 طباعه تتم .الدراسية الفصول يف السبورة لوح أو الس، نشره اجلدار، على

 منطقه طالب من بوضوح رؤيته ميكن حبيث كبري، خط حبجم من املفردات جمموعه



 
 

٤ 

 

 فصل يف مستمر بشكل والطالب للمعلمني كمرجع اموعة هذه ستستخدم.اجللوس

  ) ١٩٩٩:٦ ,واغستاف.(اجلارية لالنشطه

كثري من الوسائل التعلمية، الوصيلة الكلمات على احلائط تساعد على ترقية 

لتوجية التالميذيف فهم املفردات ومعنها يؤثر وسيلة الكلمات مهارة الكتابة ومؤثر 

. على احلائط يف انشطة التالميذ ومشرتاكهم ألهنا تستخدام يف انشطة خمتلفة

 املفردات، دراسة عند الطالب على ينطوي الكلمة االعالم وسائل اجلدار استخدام

  .كتابتها نطقهاو واإلمالئهاو الكلمات، لشرح التعلم ذلك كان سواء

 الجراء متحمسون الباحثة فان امليدان، يف احملققون وجدها اليت ومع احلقائق  

 أسهل وجعله املفردات تعلم ىعل البحثي الرتكيز. املسالة هذه بشان البحوث

 الكلمات على احللئط كبديل تستخدام الباحثة الوسائل). ب( الكتابة يف للطالب

 الطالب استخدام مع األقل على ذلك إىل االضافه. والفرح النشط التعلم خللق

 وراماواتي، املوجب( الدروس علي اهتماما تويل ان ميكن االعالم وسائل

٢٠١١:٦٨.(  



 
 

٥ 

 

  : بالنظر إىل بيان سابق تريد الكاتبة أن تقوم بالبحث عن هذه املشكلة حتت املضوع

 ةقدر يفلرتقية احلائط يف تعليم املفردات العربية  ىاستخدام وسيلة الكلمات عل

  .التالميذ على الكتابة

 حتقيق البحث: الفصل الثاني

  :اعتمادا على خلفية البحث السابقة، فتحقيق البحث كما يلي

استخدام التالميذ الدرسي يف تعليم الكتابة العربية  قبل قدرة كيف يكون  .١

على التالميذ الصف السابع يف املدرسة مفتاح  احلائط ىوسيلة الكلمات عل

 ؟ الفالح الثانوية باندونج

وسيلة استخدام يف تعليم الكتابة العربية  بعد  التالميذ قدرة كيف يكون .٢

التالميذ الصف السابع يف املدرسة مفتاح الفالح  احلائط ىالكلمات عل

 ؟ الثانوية باندونج



 
 

٦ 

 

 وسيلة الكلماتالتالميذ الدراسي باستخدام  قدرة ترقية فىكيف تكون  .٣

التالميذ الصف السابع يف املدرسة مفتاح الفالح الثانوية  احلائطى عل

 ؟باندونج

  أغراض البحث:   الفصل الثالث

  :تقرر أغراض البحث كما يليمناسبا بتحقيق البحث السابق، 

وسيلة استخدام التالميذ الدراسي يف تعليم الكتابة العربية  قبل  قدرةمعرفة  .١

على التالميذ الصف السابع يف املدرسة مفتاح الفالح  احلائط ىالكلمات عل

 .الثانوية باندونج

وسيلة استخدام التالميذ الدراسي يف تعليم الكتابة العربية  بعد  قدرة معرفة .٢

التالميذ الصف السابع يف املدرسة مفتاح الفالح  احلائط ىالكلمات عل

  الثانوية باندونج

 ىوسيلة الكلمات علترقية حتصيل التالميذ الدراسي باستخدام معرفة  .٣

 ؟التالميذ الصف السابع يف املدرسة مفتاح الفالح الثانوية باندونج احلائط



 
 

٧ 

 

 فوائد البحث:   الفصل الرابع

بناء على مشاكل البحث وأهدافه املذكور من قبل، نتمنى على حصول هذا 

 :البحث فيه فوائد كما يلي 

والتالميذ أن نتائج هذه الدراسة أن تدافعهم على النشاط واملهارة ن يف تعليم  .١

 .اللغة العربية خاصة يف الكتابة عربية

النسبة للمدارس أن يكون هذا البحث منهجا يف طريقة التعليم املختلف  .٢

 .للمعلمني و اعطاء املراجع لرتقية عملية التعليم

وسيلة يف طريقة تعليم املفردات بالنسبة للمعلمني أن يكون هذا البحث  .٣

  .املستخدمة حلصول على اآلثار التعليم املسرور املتنوع لتالميذ

وللباحثة نفسها أن تكون نتائج هذه الدراسة حصلت على تصور واضح يف 

االستجابة التعليم املفردات العربية وزيادة من املعلوم لتالميذ بعد استخدام الطريقة 

 .اجلسمية الكاملة

 
 

 



 
 

٨ 

 

  أساس التفكري: اخلامس فصلال

 مقدمة أو وسيط - الوسط”medium“ يعين حرفيا الالتينية اللغة يف الوسائل 

 التعليم وسيلة كانت العربية، اللغة يف .االتصال دواةأ إلظهار يستخدم وسيط أو

: ١٩٩٠: وآخرون ساديرمان س، عارف( التمهدية رسالة أو) وسائل( وسيط هي

 بني التفاعل يف ومعرفة معلومات حيمل أن ميكن شيء أي هو التعليم أما). ٣٠

 أداة هي التعليم وسائل فإن وهكذا،). ٤: ٢٠١٢ راياندرا،( والتالميذ املدرس

 نانا(  تعليمهم بيئة مع والتالميذ املدرس بني التفاعل عملية زيادة يف للسعى تعليمية

 ) ٧: ١٩٩١ سودجانا،

ينبغي أن يكون باستخدام ليس له الكلمات على احلائط هو وسائل تعليم  

موعة تعليم وميكن اشراك ا هذه وسيلة تصميم لرتقية أنشطة. رضنضر و ع

ترقية فهم وسيلة الكلمات على احلائط توقعها على . صنعها بنشاطالتالميذ يف 

على استخدام قاموس أو معنى  املفردات اللغة العربية دون احلاجة إىل  االعتماد

يكشف أن الكلمات على احلائط ) ١٩٩٩:٦واغستاف، . ( علمالكلمات من امل



 
 

٩ 

 

ميكن استخدامها لرؤية تطوير قدرات الطالب، باستخدام الكليمات على احلائط 

والتالميذ . نقدى وفعالم يف القراء ة والكتابة بشكل مهاراهت ونرميكن للطالب يطو

يروا الكلمات دون صعوبة يف العثور على املفردات الصحيحة، ميكنهم أن الذي جي

وسائط الكلمات على احلائط  وسائل شكل) ١٩٩٩:٦واغستاف، (على احلائط 

  .املستخدمة يف هذه الدرسة هو على كم التلى

وثانيا . على احلائط بالصوت املنطوقعملية التالميذ لعبة الكلمات  أوال  

 يتحلق النشا املصممة لسياق اللغة الاستخدام الكلمات على احلائط يف تطبيقة 

هناك عدة طرق جلعل الكلمات على احلائط فعالة ). ١٩٩٩:٧ ،واغستاف(متارثه 

وعملية وسهلة يف  التذكري الكلمات على احلائط هو وسيلة تفاعلية يف الفصل 

أما بالنسبة لبعضى هذه  ,الدرسي لدعم االستماع وحملادثة والقراءة والكتابة

  .األساليب

 .اختيار املوضوع سيتلغه .١

 .املفردات املفضل يف املوضوع ١٠اختيار  .٢



 
 

١٠ 

 

املفردات باإلضافة إىل الصور للمعلم فى األحجام الكبرية التى ميكن  ١٠اجعل   .٣

 .الفصلرؤيتها كل الطالب من مجيع الزواى 

 .تتمثل مهمة الطالب فى مطابقة املفردات والصور التى سيتم لصقها على احلائط .٤

 . تعلم املفردات العربية مع الطالب بالطريقة املرغوبة .٥

املفردات  لغة نطق الكلمة تتكون من اثنني أو أكثر اليت تشري إىل معنى اإلسم 

: ١٩٧٤(وصطالحا قال حارني اس ) ١٨، ١٩٩٣منصور، ( أو الفعل أو األداة 

ت هو و الرتمجات، الكلماهي قائمة من املفردات يف كتاب مع تعريفات أ)  ٩٠٩

وفقا هلذه التعريفات، املفردات . واليت تشكيل اللغة ,من الكلمات عدد احلرف

  )٢٢١: ٢٠١٢عزيز فحرورازي، (تعين جمموعة من الكلمات 

بدءا من ر، مهارة الكتابة هي مهارة يف وصف أو التعبري عن األفكاف

أثيف .(ألف كتاب اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة مثل

  )١٥١:٢٠١١،حرموان



 
 

١١ 

 

الكلمات إىل مجل  مجع م هييالتعل ة أثناءمؤشرات الكتابال شك يف أن من   

، وترتيب وأشكال تركيبها وحتسني تكوين مجل عشوائية الفراغة وإكمال اجلملة

واإلجابة على بعض األسئلة لرتتيب الفقرات مع   ةفقرة حتى يكون اجلمل عشوائي

عزيز .(أو أكثر مجلتنياملعلمومجع بني  قدعلمهااجلمل اليت تركيب 

 )١٥٢:٢٠١٢فخرروسي،

فالعالقة بني استخدام وسيلة الكلمات على احلائط يف تعليم املفردات  

  :العربية لرتقية على الكتابة، يتصور الكاتب يف الصورة االتية

 

 

  

  

  

  

 

 



 
 

١٢ 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

اخرت املوضوع الذيصدر.١  

ر مفردات املفضلة يف موضوعيااخت.٢  

املفردات مع الصورة للمعلم يف قطع كرب ينضرهم الطالب يف كل وجه ضع عشر.٣  

مهمة الطالب هي مطابقة املفردات والصورة ستكون ملصقة على احلائط.٤  

تعلم املفردات مع الطالب بطريقة مطلوب.٥  

 تعليم الكتابة  باستخدام وسيلة الكلمات على احلائط

 اختبار

 البعدي

 اختبار

 القبلية

 حتصيل تعليم الكتاية بعد استخدام وسيلة الكليمة على احلائط

التالميذ على ترتيب الكلمات قدرة.١  

التالميذ على تكميل اجلملة مناسبة قدرة.٢  

التالميذ على امالء الفراغ يف الفقرة قدرة .٣  

  التالميذ على ترجم للغة قدرة. ٤



 
 

١٣ 

 

 البحثفرضية : الفصل السادس 

سوجيونو، (الفرضية هي إجابة مؤقتة على صياغة مشاكل البحث 

  :ومن ثم حتقيق الفرضية املأخودة هو). ٢٠٠٨:٨٤

  فهم القراءة فيحتصيل التالميذ الدراسي وجود ترقية :  الفرضية الصفرية 

 ةيف قدر اوسيلة الكلمات علي احلائط يف تعليم املفردات العربية وأثرهباستخدام 

  .التالميذ على الكتابة

باستخدام فهم القراءة يف   حتصيل التالميذ الدراسيعدم ترقية : الفرضية املقرتحة

التالميذ على  ةوسيلة الكلمات علي احلائط يف تعليم املفردات العربية وأثره يف قدر

  .الكتابة

  :٪ فالفرضية ٥باملستوى الداللة 



 
 

١٤ 

 

اجلدولية فالفرضية املقدمة " ت"احلسابية أكرب من " ت"إذا كانت قيمة 

اجلدولية " ت"احلسابية أصغر من " ت"، وإذا كانت قيمة )هناك فرق(مردودة 

  ).ال يوجد فرق(فالفرضية املقدمة مقبولة 

  ةقابسالبحوث ال: الفصل السابع 

 ,kunthi Anggun Pratama).جوكودرو ,حسن حمفود ,شايفودين ,انغون فرمتا كنيت .١

Shaifuddin, Hasan Mahfud, Joko Darwo)  ترقية فهم املفردات اللغة " املوضوع

تالميذ الصف اخلامس . (جاوى باستخدام وسيلة الكلمات على احلائط

السنة الدراسة   ,غروغول ٠١مبدرسة االبتدائية احلكومية مادغندو 

الطريقة املستخدمة هي حبث العمل الطبقي  استخدام )    ٢٠١٦\٢٠١٥

صيل التالميذ الدراسي يف دراسة اللغة جاوى باستخدام دورتني كان ارتفاع حت

اكتمال % ١٧،٤٠مع  ٥٩،٣٣وسيلة الكلمات على احلائط متواسط قبل العمل 

وهذا يدل على أن  ٧٦،٤١ودورة الثاني  ٧،٧٨الكالسيكية وبعد دورة االوىل 

 .استخدام وسيلة الكلمات على احلائط أحسن يف دراسة للغة اجلاوى



 
 

١٥ 

 

املوضوع استخدام وسيلة الكلمات على احلائط لرتقية ) Maghfirah(مغفروه  .٢

. )تالميذ الصف الربع مبدرسة االبتدائية روضة اهلدى( نتائج تعلم الرياضيات

النتائج يدل على أن الطريقة املستخدمة هي حبث العمل الطبقي  استخدام 

من  % ٧،٣١من قبل دورة ارتفاع %  ٤٢،١١نتائج الدراسة على ارتفاع . دورتني

بعد استخدام الكلمات على % ٣،٢٠دورة االول لذلك هناك زيادة يف قدرة 

 .احلائط

 ، سري وحي وضياء، نانا راهايوفيرتي جني سلفيا .٣

( Neci Selvia Fitri, Sri Wahyu Widiati, Nana Rahayu)     الطالبات يف شعبة اللغة يابانية

املوضوع استخدام الكلمات على . الرتبية و علم التعليم من جامعة رياو كليةيف 

مبدرسة العالية تالميذ الصف احلدي عشر (احلائط لرتقية قدرة للغة يابانية 

ونتيجة هذه الدرسة باستخدام الكلمات على احلائط ). احلكومية بكان بارو

يف % ٧٧،١٤و يف دورة االول % ٦٦حصلت على درجة اجليد مع نتائج اختبار 

 .دورة الثاني
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