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 آمنو هللا : رئيس املدرسة
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 كوفاع موجوكرطاسالمية  ية مدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلورؤ  .1

  الرؤية .1
 خالق الكرميةواأل ،والعلوم الرائعةحتقيق املتعلمني الذين آمنوا  -

 .عةمااهل السنة واجل على
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 الرسالة .2
 نجالتعليم والتعليم مبدرسة حبر العلوم كوفااملأمورية ألداء 

 : كما اييلموجوكرطا  
 لنيل العلومحتسني نوعية املتعلمني املؤمنني  -
 اإلسالمي يف حياهتمم الدين ل  عي -
 إبداعي و مبتكرة  سرور وان يكون  تنفيذ أنشطة التعلم -
 إلضافيةتطوير و حتسني داخل الدول و  -
 لت وايل  ابماسة التعلم احل نميةت -
 لت وايل  اب جمتمع مدرسة جيعل -

 
 درسةامل منظمةهيكال  .2

 نجحبر العلوم كوفا اإلسالمية أما اهليكال التنظيمي ملدرسة املتوسطة
 موجوكرطا

 1اللوحة 
 
 

  
 املوسسة

 رئيس املدرسة اللجنة املدرسية

 امني صندوق

املنهج التدريسانئب قسم   

  املشورة املدر س

 املشرفون

 انئب الصح ة املدرسية

 انئب قسم الطالب

 انئب الدعاية
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 أحوال املدرسني واملوظفني .3
 أمحد صفيان:     ريس املدرسة

 آمنو هللا:  انئب الرئس قسم املنهج الدراسي
 بودي اوتومو:    انئب الرئس قسم الطلبة

 معرفة اهلاين أمحد:     جلنة املدرسة
 خري األانم:     أمني الصندوق

 2اللوحة 
 درسة املتوسطة اإلسالمية حبر العلوم كوفاع موجوكرطااملاملدرسني يف  أحوال

 املادة الوظيفة أمساء املدرسني رقم
  رئيس املدرسة دكتورندوس أمحد صفيان جمستري 1
 ةسياللغة اإلندون األستاذ   أمنو هللا س ف د ا 5
 اللهجات العامية األستاذ ، س ف د اخري األانم 6
 الرايضيات األستاذ ، س ف دكاستونو 0
 الفيزايء األستاذ ، س ف دتعكاس بودي 2
 اللغة إجنليزية األستاذ ، س ف دسومينطو 2

اإلدارة مسؤولة 
 املالية

 مسؤولة اإلدارة

 املدر س

 الطالب
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 تربية مدنية و رايضة  األستاذ  سانوكن 2
التاريخ اإلسالمية ،  األستاذ ، س ف د اامني حسني 2

القرأن احلديث، اهل 
 (aswaja)السنة واجلامعة 

علم التكنولوجي و  األستاذ ، س كومأمحد جونيدي  1
 االجتماعية

 اللغة العربية األستاذة ، س ا غليال رمحويت 14
 علم الفقه األستاذة ، س ف د احجة وينريت 11
 العقيدة والخالق األستاذة ، س ف د اايفا اول ولنداري 15
 علم األحياء األستاذ ، س اطواسرور سوقين 16

 

 الوسائل واألجهزحالة  .4
النتعلقة هبا من شيئ  واألجهز تعليم، كل الوسيلةولطالقة الرتبية ال

أما واألجهاز يف . واملبىن هو وسيلة أساسية يف أداء الرتبية. مفضل
 :املدرسة هي

 3اللوحة 
 موجوكرطا نجدرسة املتوسطة اإلسالمية حبر العلوم كوفاامليف  حالة الوسائل واألجهز

 احلالة العدد النوع رقم
 جيد 1 سسة املدرسةغرفة املؤ  1
 جيد 1 غرفة األساتيذ 5
 جيد 0 الفصل 6
 جيد 1 اإلدارة 0
 جيد 1 املكتبة 2
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 جيد 1 غرفة الضيوف 2
 جيد 1 املقصف 2
 جيد 6 احلمام 2
 جيد 1 غرفة كومبوتر 1

 جيد 1 التلفاز 14
 جيد 1 امليدان 11
 جيد 1 مصلى 15
 جيد 1 معمل اللغة  16

 

 أحوال الطالب .5
و  .سة تتكوين من القرية ومن الدائرة املتنوعةكان الطالب يف هذه املدر  

املتوسطة اإلسالمية حبر العلوم  سة مدر  عدد الطالب الذين يدرسون يف 
 .كما يف اللوحةنج  كوفا

 0اللوحة 
 عدد الطالب منذ سنتني

 عدد الطالب رقم
54412-54412 

 جمموع املرأة الرجال
 52 1 12 الفصل السابع 1
 12 14 2 الفصل الثامن 5
 61 12 12 الفصل التاسع 6

 20 60 65 اجلملة
يف الفصل السابع مبدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية   بوكانت عدد الطال 

 : طلبة، وأما امسائهم يعين  22موجوكرطا الني حبثت فيها  نجكوفا
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 أمساء الطالب الرتتيب أمساء الطالب الرتتيب
 دمحم ايكو فيربي  10 عبد اهلنيف 1
 دمحم تييو 12 عبد اجمليد  5
 نصحة النورية 12 امحد ابيو ايكا 6
 نور اليفة 12 امحد شفاء احملسنني 0
 ريستياين سوكريات 12 عني جري ة 2
 رزقي حبتيار 11 اغكا دوي 2
 رزقي فوترا كوسوما 54 ارمن اسهري 2
 سرتاي كرستيوان 51 ركزافيليزا نور  2
 سيال اراينيت 55 اهلام سافوترا 1

 فرانندا اغكرئين 56 كرياان رمحة مهيدة 14
 يولينا دوي 50 دمحم ريزا مولنا 11
 زلدان مولد 52 دمحم ادي سانطوسو 15
 دمحم افان راجنيب 16

 

 تدريس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حبر العلوم كوفاع  -ب
 موجوكرطا

املتوسطة اإلسالمية   عملية تدريس اللغة العربية يف الفصل السابع مبدرسة
 طلبةتدريس . طالبا مخسة وعشرونالطالب  مجلة توكان. موجوكرطا نجكوفا

منهج  هذه املدرسة تستخدم.ة واحدة يف يوم الرابع كل األسبوعاللغة العربية مر  
عند بدأ الدرس، يسلم املدرس على الطالب و يقرأ الدعاء مث .  13التدريسية 

النصوص وخيلد حيي الطالب ثل يسأل حال على الطالب وغريها، قرأ املدر سة 
الطالب بعدها مجاعة، مث ترجم اىل املدر سة اإلندونيسية، بعد عني واحدة من 
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دة قبل عا. أو مكان مقاعد لكي منهمافصل ملمارسة املهنة يف وسط ال الطلبة
 ستفادة أيضا للفرد،او بدء الدرس يشرح املدر سة فوائد وأمهية اللغة العربية حلياهتم 

أيخد املدر سة حيدث عندما يعطي املدر سة التفذية الراجعة . الدين والدولة
بعد اإلنتهاء من تقدمي . للطالب حىت يتمكن الطالب أكثر نشاطا يف التدريس

 .سيلقي امام الفصليف اجملموعات اليت  ي الواجباتيعطاملواد التدريسية واملدر سة 
عندما يكون هناك مشكلة يف هذه  يسئل الطلبةاملدر سة الفرصة جلميع  تعطي

أما  .التدريس ابلعملاملادة، بعد اإلنتهاء من العرض املدر سة تقيي نفدت 
السبورة، )يف الفصل  ةالوسائل املستخدمة يف هذه املدرسة كألدوات املدرسي

 role،(للطالباللغة العربية، أوراق العمل  كتاب والطالسة،  ريطباش

playingفديو،غناء،جملس املفناطيسي، (Papan magnetis) رحالت األفالم ،
(film trips) مجلس جيب ،(papan saku), مجلس ألشرطة (papan tali)   فكلها
اىل  بةعند تدريس اللغة العربية، ولو كان ذلك حيتاج الطل ةسستخدمها املدر  ت

. املناسب ملهارة الكالم لكي ظهرت الدوافع اللغوية لتعليم اللغة العربية يلةالوس
، Dril، طريقة اخلطابة در سةأما طريقة تدريس اللغة العربية الذي يستعمل امل

Jigsaw ردود الفعل،(Umpan Balik). 
 

 عرض البياانت وحتليلها:  الفصل الثاين
لطلبة الفصل  لتدريس مهارة الكالم (word wall)وسيلة جدار الكلمة  ختطيط -أ

 .موجوكرطا نجاملتوسطة اإلسالمية  كوفا" حبر العلوم"السابع مبدرسة 
جدار الكلمة  دريسيةاستعمال الوسيلة التوترجوا الباحثة أن جترب يف 

(word wall)  يف مهارة  بةطللاهل هي مأثرة و معاونة . بةالطللرتقية املهارة الكالم
جدار الكلمة تسهيلة لفهم مادة اللغة  دريسيةالكالم؟ كي تكون الوسيلة الت

 .العربية، خاصة يف املهارة الكالم الطالب
 :كما اييل   هااما للمواد املستخدمة يف صنع
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 س امللو ن يطاالقر  .1

 

 

 ص و ممسحة ارصالقلم  .2

 

 

  قلم اخلرب .3

 

 غزاء  .4
 

 

 : كيفية صنعها كما ايىلأما  
  رصاصالكتابة الكلمة بقلم  .1

 

 

 

 

  قلم اخلرب متسيكالكلمة يف  .2
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 ألجل استعداد االستخداموسيلة ال .3

 

 

 

هلذه (word wall)جدار الكلمة وسيلة  دريسيةواما خطوات استعمال الت
 :املقاصد، هي 

 اعداد مادة التدريس .1
 اآلدوات املدرسيةمادة التدريس عن املرافق  -

  يعملهايتراض من األبواب أي املواد الفهم األغتسة ان البد على املدر   .2
 ستعملهاتشرح عن املواد اليت تاملدر سة  -

 التدريب القبلي ليعرف قدرة الطالب ةساملدر   تأعط .3
او  أحوال فصلهم واطالب اىل امام الفصل ليشرحلأمرت املدر سة ل -

  املدرستهم
 العربية اللغة  القرطاس الكلمات ةساملدر   تاعطا .4

 يف جدار الفصل ةأخدت املدر سة قرطاس الكلم -
  الكتابغة العربية من لل  املواد ابختصار أى يبني قواعد  ةسني املدر  ت .5
 الكالم  دريستساعد الطالب يف تلاملهمة  خرات األالكلم ةسزو د املدر  ت .6

 وفهمها
 يف السب ورة كلماتتكتب املدر سة ال -

 متحان البعدي للفردإلا ةاملدر س تأعط .7
 املدر سة من الطالب أن يشرحوا الكلمات اليت أعطاهم املدر سةأتمر  -

 سابعابدأ الباحثة البحث يف الفصل ال 2112يوليو  20من ويف التاريخ 
املقابلة األوىل،  ويف. موجوكرطا نجطة اإلسالمية كوفامبدرسة حبر العلمو املتوس
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يف ذلك الفصل  ةساللغة العربية ليعرف كيف طريقة املدر   دريسالحظ الباحثة ت
اللغة العربية حصوصا يف تدريس مهارة الكالم،  دريسيةاى يستعمل الوسيلة الت

املادة مث يعطي  ةسوعند رأيهم تدريس اللغة العربية فيه كما العادة أى شرح املدر  
 . الوظيفة

ختبار األول قبل  الباحثة اإل تاعط 2112يوليو  22 من يف التاريخو 
مقابلة اىل استاذة اللغة وبعد ذالك الباحثة . يف تطبيق الوسيلة جدار الكلمة

 .العربية
الباحثة جتر ب تطبيق وسيلة  2112يوليو  22-22من ويف التاريخ 

يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تدريس الكالم  (word wall)جدار الكلمة 
 .للفصل السابع

 واان يعمل بةالباحثة الطل تأمر  2112يوليو  22 من مث يف التاريخ
وأما تنيجة الطالب يف تدريس املهارة الكالم . اإلختبار النهائي حلصول النتيجة

 .أحسن من قبله
 

لطلبة الفصل  (word wall)تطبيق تدريس مهارة الكالم بوسيلة جدار الكلمة   -ب
 .موجوكرطااملتوسطة اإلسالمية  كوفاع " حبر العلوم"السابع مبدرسة 

الباحثة أن  ، تريد (word wall) قبل تطبيق وسيلة التدريسية جدار الكلمة
يف احملاضرة األوىل قامت الباحثة ابإلختبار . احملاضرات تعمل اإلختبار أبربع

يف مهارة الكالم، وهذا العمل يعقد يوم اإلثنني يف  بةالقبلي ملعرفة كفاءة الطل
، أما بةالطل 22وعدد الطالب يف هذا اإلختبار  2112يوليو  22التاريخ 

 :نشاطات اإلختبار، كما اييل 
 

 النشاط األول .1
 دعا الإلقاء السالم و  -
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 "كيف حالكم اآلن؟"بقول  بةيسأل عن حال الطل -
 بةقرأت املدر سة كشف احلضور وتعارفت املدرسة مع الطل -
 ليفتحوا كتاهبم اللغة العربية بةأتمر املدر سة الطل -
املرافق األدوات "مبوضوع  احلوار ليقرأ النص بةسة الطلاملدر   أتمر -

 "املدرسية

 
 
 
 

 

 احلوار

 !انظر اىل هذه الصورة:  خالد
 هل هذه مدرستك؟:  كرمي
 نعم، هه مدرسيت :  خالد
 املدرست كبرية، هي نظيفة و مجيلة :  كرمي
 البو اب يفتح البو ابة! انظر، هذه بو ابة:  خالد
 البو اب نشيط. الب  و ابة مفتوحة وهذا بواب:  كرمي
 !انظر، هذا هو الفصل الدراسي:  خالد
 الفصل واسع ونظيف، ما هذه احلجرة؟:  كرمي
 هذا معمل اللغة، هو واسع ومجيل:  خالد
 اى  حجرة هذه؟:  كرمي
 هذه مكتبة:  خالد
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 ظف نشيطاملكتبة كبرية، هي منظمة، املو :  كرمي
هذا كتاب وهذا قلم وهذا طباشري وهذا مرسم ! انظر اىل هذه الصورة :  خالد

وهذه طال سة وهذه ممسحة وهذه حقيبة وهذه ساعة وهذه مسطرة وهذه حمفظة 
 .وهذه مكنسة وهذه خريطة

 امام اىل الفصل ليشرح احوال فصلهم بةأتمر املدر سة الطل -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املهمة األخر زو د املدر سة الكلمة -
 إختتمت املدر سة عملية التدريسية ابلدعاء والسالم -

 التدريس األول
بعد تعرف الباحثة أن الوسيلة اليت تستخدم املدرسة يف الفصل السابع غري 
مساعدة يف عملية التعليم فرتيد الباحثة أن تطبيق الوسيلة التعليمية اجلديدة تعين 

أن تسهل عملية التعلية اللغة العربية ، أهنا تستطيع   (word wall)جدار الكلمة 
فألنشطة التعليم بتطبيق وسيلة التدريس جدار . خاصة يف مهارة الكالم بةلطل

 يف هذا التدريس إستعملت. يف تلك املدر سة مبحاضراتن (word wall) الكلمة
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 الباحثة تدريس الكالم اللغة العربية بتطبيق وسيلة التعليم جدار الكلمة
(word wall) . و  2112يوليو  22وهذا العمل يعقد يف يوم الثالاثء يف التاريخ

 :طال، أما نشاطات اإلختبار، فكما اييل  22عدد الطالب يف هذا اإلختبار 
 املقدمة .1

  ءدعاالإلقاء السالم و  -
 "كيف حالكم اآلن؟"بقول  بةيسأل عن حال الطل -
 كشف احلضور وتعارفت املدرسة مع الطالب  ةسر  قرأت املد -
 ليفتحوا كتاهبم اللغة العربية بةسة الطلاملدر   أتمر -
  توضع وسيلة جدار الكلمة يف جدار الفصل -

 أنشطة رئيسية .2

 بةطلمواد الدراسية لشرح ة تسمدر   -
 القرطاس يف جدار الفصل أخدت املدر سة -

 
 
 
 
 
 

 عطي قرطاس الكلمة أمام الفصل و ت بةطللة اسمر املدر  أت -
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 لتشرح هذه الكلمة  بةطلأتمر املدر سة ال -
  
 
 
 
 
 

 يسأل املفردات اهنم ال يفهمون ذلك بةطللاوميكن  -
 املدر سة شرحت خالصة للمحادثة -

 اخلامتة .3
أتخد املدر سة النتيجة . بةطللاأعطيت املدر سة النتيجة وفقا على قدرة  -

 . من حيث طالق وهلجة وقواعد
 .تلخص املدر سة عن املواد امللقي -

 عن عملية التعليم واإلقرتاح بةطللايسأل املدر سة اىل 
 هل هذه الوسيلة فرحا لكم ؟:  املدر سة
 نعم اي أستاذة:  الطالب

 هذه الوسيلة جذااب جدا ألن املفردات الوانه متنوعة:  عني جري ة
 إختتمت املدرسة عملية التعليمية ابلدعاء والسالم -

الوسيلة واحلصل من هذه التدريس يعين يفرح الطالب بتطبيق هذه 
 .التدريس، ومجعهم يتبعون درس اللغة العربية حبماسي ونشاط

 التدريس الثاين
يف هذه التدريس إستعلمت الباحثة تدريس الكالم اللغة العربية بتطبيق 

 22وهذا العمل يعقد يف يوم الربع يف التاريخ  (word wall)وسيلة جدار الكلمة 
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الطالب أما نشاطات اإلختبار،  22يف هذا اإلختبار  بةطللاوعدد  2112يوليو 
 : فكما اييل 

 املقدمة .1
  ءدعاالإلقاء السالم و  -
 "كيف حالكم اآلن؟"يسأل عن حال الطالب بقول  -
 كشف احلضور وتعارفت املدرسة مع الطالب  ةسر  قرأت املد -
 ليفتحوا كتاهبم اللغة العربية بةطللا سةأمرت املدر   -
 يف جدار الفصل توضع وسيلة جدار الكلمة -

 
 
 

 

 

 
 أنشطة رئيسية .2

  بةطللمواد الدراسية  مدر سة تشرح -
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 بةطللا وتعطي اىل القرطاس يف جدار الفصل أتخد املدرسة -
 
 
 
 
 
 
 
 

 عطي القرطاس الكلمة أمام الفصل و ت بةطللاة سمر املدر  أت -
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتشرح هذا الكلمة  بةطللاأتمر املدر سة  -
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 يسأل املفردات اهنم ال يفهمون ذلك بةطللوميكن  -
 املدر سة شرحت خالصة للمحادثة -

 اخلامتة .3
أتخد املدر سة النتيجة . أعطيت املدر سة النتيجة وفقا على قدرة الطالب -

 . من حيث طالق وهلجة وقواعد
 .تلخص املدر سة عن املواد امللقي -

 عن عملية التدريس واإلقرتاح بةطللايسأل املدر سة اىل 
 هل هذه الوسيلة صعوبة لكم ؟:  املدر سة
 ال اي أستاذة:  الطالب

 هذه الوسيلة سهلة و نفرحون مجيعا:  نصحة النورية
 إختتمت املدرسة عملية التعليمية ابلدعاء والسالم -

أن ترفع ولو  بةطللاواحلاصل من هذا التدريس يعين مهارة الكالم جلميع 
 . قليال يف الفصل

ليم جدار الكلمة عابإلختبار البعدي بتطبيق وسيلة الت در سةمث قامت امل
(word wall) وأغراض لنيل حتقيق املعلومات . مبوضوع املرافق األدوات املدرسية

وهذا العمل يعقد يف يوم الثالاثء يف التاريخ . يف مهارة الكالم بةطللاعن نتيجة 
الطالب أما نشاطات  22وعدد اطالب يف هذا اإلختبار  2112يوليو  22

 :اإلختبار، فكما اييل 
 املقدمة. 1

  ءدعاالإلقاء السالم و  -
 "كيف حالكم اآلن؟"بقول  بةطللا يسأل عن حال -
 سة مع الطالبكشف احلضور وتعارفت املدر    ةسر  قرأت املد -
 أمام الفصل  بةطللا ةساملدر   أمرت -
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و خرتوا واحدا من الكلمات يف جدار الفصل لي بةطللاسة املدر   أمرت -
 بةطللااىل القرطاس  هايعطي

  لتشرح هذا الكلمة بةطللاسة أتمر املدر   -
أتخد املدر سة النتيجة . أعطيت املدر سة النتيجة وفقا على قدرة الطالب -

 .من حيث طالق وهلجة وقواعد
 .تلخيص املدر سة عن املواد امللقي -

 ا يشعرون بعد تطبيق وسيلة جدار الكلمة؟ذما:  املدر سة
 ة ذسرور اي استا:    بةطللا

. هو القدرة على التعبري عن التعبري األصواتالكالم :  املدر سة 
بطالقة، مث كل يوم ارتداء ا كنتم اريد ان اتكلم العربية ذإ

الك ألن من يتحدث أنك سوف تكون ذتلك اللغة، و 
قادرا على اضافة البصرية اي رفقا وايضا احلصول على 

 .مفردات جديدة
 إختتمت املدرسة عملية التعليمية ابلدعاء والسالم  -

 بةطلللرتقية املهارة الكالم  (word wall)وبعد تطبيق وسيلة جدار الكلمة 
لرتقية املهارة  بةطللافصل السابع، وتلخص الباحثة أبن هذه الوسيلة تساعد ال

وترجوا . بسعيدة وال يشعرون ابلكساىل بةطللاهبذه الوسيلة يشعرون . الكالم
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اللغة العربية يستطيع أن يستعمل هذه الوسيلة خصوصا يف  الباحثة سوف مدر سة
 .تدريس مهارة الكالم

وأخدت الباحثة بطريقة . ابملقابلة واملالحظةكا عرفنا أن الباحثة أتكد 
فتنتشر اىستبياانت على بعض . االستبياانت لتنول احلقائق والبياانت منهم

طالبا وتصنع الباحثة عشر سؤال عن تطبيق وسيلة جدار الكلمة  22يعين  بةطللا
 .لرتقية املهارة الكالم

 1اللوحة 
 من مجيع املستجبني عن املهارة الكالم بوسيلة جدار الكلمة نتائج اإلستبياانت 

(word wall) موجوكرطا نجمبدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية كوفا. 

 مجلة
رقم  أرقام األسئلة

 1 5 6 0 2 2 2 2 1 14 املستجبني
52 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 1 
52 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
52 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 
52 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 0 
52 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 2 
52 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 2 
52 6 6 6 6 6 6 1 5 6 6 2 
51 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 2 
52 6 6 6 6 6 1 5 5 6 6 1 
64 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 
52 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 11 
51 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 15 
52 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 16 
51 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 10 
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52 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 12 
52 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 12 
51 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 12 
51 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 12 
52 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 11 
52 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 54 
52 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 51 
51 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 55 
52 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 56 
52 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 50 
52 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 52 

212  
 

 :من اللوحة السابقة فتحليل  هذه احلقائق برمز املأوية كما اييل 

  
 

 
       

 النسبة املأوية=  Pالبيان   

تكرار اإلجابة=   F     

عدد املستجبني=   N    

املهارة الكالم ابستعمال وسيلة جدار الكلمة مبدرسة حبر وذلك رمز ملعرفة عن 
 :موجوكرطا، كما اييل  نجالعلوم املتوسطة اإلسالمية كوفا

 "أحتب اللغة العربية" اإلجابة يف السؤال األول عن اللغة العربية بةطللااختيار 
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% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
22 12 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 2 65  
ال (3 -   

 مجلة 52 144
 

 اإلجابة يف السؤال الثاين عن التعليم اللغة العربية يف الفصل بةطللااختيار 

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
20 51 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 0 12  
ال( 6 -   

 مجلة 52 144
اإلجابة يف السؤال الثالث عن حالة الطالب عند االشرتاك يف  بةطللااختيار 

 . التعليم ابستخدام الوسيلة التعليمية جدار الكلمة

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
24 54 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 2 54  
ال( 3 - -  

 مجلة 52 144
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اإلجابة يف السؤال الرابع عن شعر الطالب عند االشرتاك يف  بةطللااختيار 
 .التعليم ابستخدام الوسيلة التعليمية جدار الكلمة

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
24 12 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 2 65  
ال( 3 5 2  

 مجلة 52 144
اإلجابة يف السؤال اخلامس عن استجابة الطالب عند االشرتاك يف  بةطللااختيار 

 .التعليم ابستخدام الوسيلة التعليمية جدار الكلمة

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
24 54 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 0 12  
ال( 3 1 0  

 مجلة 52 144
جدار الكلمة يف بيق الوسيلة اإلجابة يف السؤال السادس عن تط بةطللااختيار 

 الفص

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
نعم( 1 52 51 20  



43 
 

احياان( 2 0 12  
ال( 3 - -  

 مجلة 52 144
اإلجابة يف السؤال السابع عن الوسيلةجدار الكلمة، أهي مسهلة  بةطللا اختيار

 .يف كالم اللغة العربية

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
20 51 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 0 12  
ال( 3 - -  

 مجلة 52 144
تطبيق الوسيلة ل وجود اآلاثر اإلجيابيةاإلجابة يف السؤال الثامن عن  بةطللااختيار 

 .جدار الكلمة يف مهارة الكالم اللغة العربية

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
25  12 

52 
نعم( 1  

احياان( 5 2 52  
ال( 3 - -  

 مجلة 52 144
اإلجابة يف السؤال التاسع عن استعمال الوسيلة التعليمية جدار  بةطللااختيار 

 .الكلمة ألحسن فهم الكالم اللغة العربية
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% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
24 54 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 2 54  
ال( 3 - -  

 مجلة 52 144
ة جدار اإلجابة يف السؤال العاشر عن استعمال الوسيلة التعليمي بةطللااختيار 

 .الكلمة أحسن من استعماله يف تدريس الكالم اللغة العريية

% F N 
منرة األججوبة 

 املختارة
20 51 

52 
نعم( 1  

احياان( 2 0 12  
ال( 3 - -  

 مجلة 52 144
فال بد للباحثة أن . الفليعرف حاصل من وسيلة يف تعليم اللغة العربية جيد أو 

 :جتمع احلاصل من كل النتيجة ابلرمز املأوية كما اييل 

  
 

 
 

     
                             

  
 

ذا عملية مهارة الكالم لفصل السابع تكون جيدة آلن نتيجة مأويته تقع بني إ
22%-144% 
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 املتوسطة" حبر العلوم" الفصل السابع مبدرسة طلبة مهارة الكالم كفاءة  -ج

 .(word wall)كوفاع موجوكرطا ابستعمال وسيلة جدار الكلمة  اإلسالمية
 

 (word wall)مهارة الكالم يف الفصل السابع بوسيلة جدار الكلمة 

موجوكرطا، كان بعضهم  نجمبدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية كوفا
 .يستطيعون أن يتكلموا اباللغة العربية قليال فقليال

حثة املقابلة اذه املدرسة عقدت البيف الكالم يف ه بةطللاوملعرفة كفاءة 
استخدام الباحثة هذه الطريقة ملعرفة أحوال املدر س والطالب يف علية . الحظةوامل

قام الباحثة  بةطللا وبعد مالحظة أحوال املدر س و. التعليم والتعلم اللغة العربية
مع بعض الطالب هناك ابللغة العربية،  مة التكلجربت الباحث. طريقة األتية

وحقيقته أكثرهم منهم ال يستطيعون أن اتكلموا ابلعربية، مث سألت الباحثة 
ا، مث قالت أحد إحدى الطالب قالت هي أن التعليم اللغة العربية صعب جد  

واستخدام الباحثة طريقة املقابلة ملعرفة  .ما قالت صديقته أخرى هو يصح   بةطللا
مبدرسة حبر العلوم املتوسطة اإلسالمية كوفانج  مهارة الكالمتدرسي عن 

 .موجوكرطا
 دريسبسبب ذالك احلال، أرادت البحثة أن تساعد صعوبة الطالب يف ت

 (word wall)للغة العربية خاصة يف مهارة الكالم بستخدام وسيلة جدار الكلمة ا

 .يف مهارة الكالمباحثة هذه الوسيلة تستطيع أن ترقي كفاءة الطالب لوترجوا ا
 

 :(word wall)هارة الكالم لفصل السابع بوسيلة جدار الكلمة أما نتيجة عن م
 1اللوحة 

نتيجة اإلختبار مهارة الكالم بوسيلة جدار الكلمة مبدرسة حبلر العلوم املتوسطة 
 .اإلسالمية كوفاع موجوكرطا
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 D=X-Y بعدي قبلي الرقم
5D 

1 24 22 12 -552 
5 22 14 12 -552 
6 22 22 14 -144 
0 22 24 12 -552 
2 24 22 52 -252 
2 24 12 14 -144 
2 22 22 14 -144 
2 22 12 54 -044 
1 24 144 54 -044 

14 22 24 12 -552 
11 22 24 12 -552 
15 22 22 54 -044 
16 24 22 12 -552 
10 22 24 12 -552 
12 22 14 12 -552 
12 24 24 14 -144 
12 24 22 12 -552 
12 24 22 12 -552 
11 24 22 52 -252 
54 24 14 54 -044 
51 22 144 52 -252 
55 24 22 12 -552 
56 22 22 14 -144 
50 22 14 12 -552 
52 24 22 12 -552 
∑ X 

1242 
Y 

5114 
D 

622 -
5D 

2252 
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 جدوال نتيجة

 
 :أما خطوات حتليل البياانت فهي 

 أن يطلب املتوسط اإلختبار  .1

  
  

 
 

 

 
    

  
 

      

 

  
  

 
 

 

 
    

  
 

 
      

 

  
  

 
 

 

 مجلة بني رقم
 011 - 68 ممتاز 1
 68 - 68 جيد جدا 2
 68 - 88 جيد 3
   88 – 01 مقبول 4
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 yو xمن املتغريين  (Standar Deviasi)أن أخراف املعياري .2
 

    
    

 
 –    

 

    

 
     

  
 -  

    

   
  

=     

  
 – 10,76 

= 3,28-10,76 

=-7,48 

  Dمن املتوسط  (Standar Error) عيار اخلطئأن يطلب م .3

SEMD =    

    
 

=      
   

  

 =      

   
 

-1,33=                                                   

 ( =t0)تلمي نتيجة الفرضية ابستعمال رمز املقارنة  .4

t0 = 
  

    
 

t0 = 
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= 11,57 

:لك يستشر جبدول ذوبعد   

 tt  =5،42من جدول % 2
 :رقم جدول  ttاكرب من  t0ومن هنا يعرف ان 

4 = %t0 > tt 
= 5،42  >44،43 

يف اختبار  سابعال فصلكفاءة طلبة اللباب ان  والتخيص الذي أنخد من هذه ا
اليت  24،4 ابالنتيجة املتوسطجيدا  (word wall)وسيلة جدار الكلمة البعدي بتطبيق 

 أكرب من  t0يعرف أن  T-Testالرمز ومن  يدل على جيد جدا، 22-22 تقع بني
tt2: جدول رقم (= %t0 > tt = ) 2،12  >11،22 .يدل على ان الفرضية  ولذا

وسيلة جدار  تطبيق عالقة بنيدجيمقبولة مبعىن  (aH)مردودة، والفرضية  (0H)الصرفية 
مبدرسة حبر العلوم  بتدريس مهارة الكالم لطلبة الفصل السابع (word wall) الكلمة

  .املتوسطة اإلسالمية كوفانج موجوكرطا
 

 

 




