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 الببب األول

 المقدم 

 

 خلفي  البحث أ 

عن المفردات. تعتبر المفردات من أهم العناصر يتخّلص ال يمكن لغة بال
العربية. غة لي يجب أن يمتلكها اإلنسان في تعلم لغة أجنبية وكذلك اللغوية الت
ندما ، وتركيب الجملة. عالنطق، والمفردات، وهي الصوت/لثالثةااللغة العناصر 

، مفرداتولى التي يتم تعلمها هي ال، فإن المرحلة األيتعلم شخص ما اللغة العربية
 .لعربيةية دون تعلم المفردات األنه من المستحيل على شخص ما إتقان اللغة العرب

اللغة العربية أحد من أهم اللغات التي تجب تعلمها ولها تأثير في الحياة. 
بصرف النظر عن كونها إحدى اللغات العديدة في الدين التي تعتبر وسيلة اتصال 
لإلنسان في نقل الرسائل من خالل الكالم والكتابة، فإن اللغة العربية هي أيًضا 

مين، ألن القرآن واألحاديث النبوية هما المصدران الرئيسيان للنص لغة المسل
 :2الشريعة االسالمية. كما في كالم الله في القرآن سورة يوسف اآلية 

 (2ِإنَّآ أَنْ زَْلَنُه قُ ْرَءانًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )سورة يوسف : 

أن اآلية  حوصريح وفًقا لقريش شهاب في تفسير المصباح، فقد ذكر بواض
أعاله تنص على أن القرآن باللغة العربية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار 
تلك اللغة. إذا كذلك، فإن الوحي اإللهي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 
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والذي تم نقله، ال ينقل فقط محتوى معناه، ولكن باالفتتاحية، كلمة بكلمة، 
 . 1ترتيبها مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى.والتي تم اختيارها و 

كتابة ليمكن للمفردات العربية الكافية أن تدعم بالتأكيد الشخص للتواصل وا
ملية المفردات يعتبر أمرًا مهًما سواء من حيث ع استيعاب، فإن باللغة العربية. ثم

جودة  دتعلم اللغة أو تطوير قدرات الفرد في اللغة التي سيتم إتقانها. تعتم
ا لم، وكونوعية المفردات الخاصة به المهارات اللغوية ألي شخص على كمية

 2.ة، زادت احتمالية أن نصبح ماهرين في اللغزادت ثراء المفردات التي لدينا

وجيه ت، ال يقتصر التدريس على تدريس المفردات ثم لم المفرداتيفي تع
صلوا و  إتقان المفرود إذا ، يعتبر الطالب قادرين علىلكنالطالب إلى حفظها. و 

، بعض مؤشرات إتقان المفرود التي قدمها مصطفى إلى مؤشرات إتقان المفرود
 .أدناه

 .دات بشكل جيدب قادرين على ترجمة نماذج المفر الطال. 1 

 دجيدات وإعادة كتابتها بشكل كون الطالب قادرين على نطق المفر ي. 2
 .وصحيح

، بشكل صحيح الجملة فيدات المفر  الطالب قادرين على استخداميكون  .3
 3.سواء في شكل الكالم أو في الكتابة

                                                           
1 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 379 
2 Tarigan, Menyimak sebagai suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa,2011), 

hlm. 12 
3 Ibid, ….. hlm. 60 
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هناك  ،، من أجل تسهيل التعلمرسةلم المفردات العربية في المديعفي ت
 التعليميةائل وسالفي عملية التدريس. يعد استخدام  لتعليميةوسائل االحاجة إلى 

صرف النظر في التعلم ب سائللمعلمون. نظرًا ألن وظيفة الو من األمور التي يقلقها ا
 ي، فهي أيًضا تعمل على تحسين االنسجام فعن تحفيز الحافز والمواقف وغيرها

ا على تنظيم أيضً  التعليميةوسائل ال، تعمل تلقي المعلومات. في بعض الحاالت
 .خطوات التقدم وتقديم المالحظات

لمعلم في ا هي الوسيلة والبنية التحتية التي يستخدمها التعليمية وسيلةال
، فإن لذلك .".تعني حرفيًا وسيط أو مقدمة التعليميةوسائل ال" عملية التعلم

لمعلمين في ، وأداة وسيطة لأداة يمكن من خاللها ملء الدروس هي يلةالوس
، حتى يسهل ذلك على المعلمين ويمكنه أيًضا جذب تقديم الدروس للطالب

امًيا، كما ليس أمرًا إلز  التعليمية وسيلةالب. على الرغم من أن موقف انتباه الطال
معلمين في أيًضا في نجاح ال تمتلكالتعليمية لها  يلةوسال، فإن أعاله ةأكد الكاتب

 .التدريس

المفردات طلبة تنسى الاآلن، ال تزال دروس اللغة العربية تعتبر صعبة وغالًبا 
ات ر لذا فإن هذا سيجعل من الصعب تطوير المها .دّرسدريسه الميالتي تم 

اللغوية. لذلك، فإن استخدام الوسائل المتنوعة ضروري لتعلم المفردات العربية. 
إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها لتسهيل تذكر الطلبة للمفردات العربية هي 
وسيلة حائط الكلمات. حائط الكلمات هي مجموعة المفردات منظمة بشكل 

                                                           
4 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 

hlm. 11. 
 



. 

 

 

أو بيئة  ائطعلى الح ثبيتهاوتمنهجي التي يتم عرضها باستخدام أحرف كبيرة 
ا مهالمناسبة الستخدا وسيلة حائط الكلمات هي إحدى من الوسائل. المعهد

مام ووفًقا حقيقية ومثيرة لالهتيلة هي وس يلةألن هذه الوس المفرداتاستيعاب  في
 .يلةالوس تلك ةبشكل مباشر  رأين نّ ألنه بةألنماط تفكير الطل

 كلةن هناك مشن ألباحثة في الميدان، تبيّ ال بناًء على نتائج التقييم األوّ 
ي الموجودة ف يلة حائط الكلماتوسعلى  الباتمن استجابات الط هي متنوعة

 للمساعدة في زيادة الحفظ وإتقان مفردات الطالبات للتواصل اليومي. معهدبيئة ال
ارا، ن دائما المفردات مرارا وتكر أبات بما في ذلك يقر الطال استجاباتكانت هناك 

 .اهن، والبعض اآلخر يتجاهلفرداتالم ، والبعض يدّونّ بصمت نالبعض يقرأو 

معهد الذي تطبق بيئة اللغوية، تتطلب من  ومعهد دار الهجرة للبنات ه
. اليومي لتواصالطالبات التحدث باللغتين هما لغة العربية واإلنجليزية في 

بات أشهر من دخول المعهد. للطال 6وللطالبات الجديدات تحدث بعد 
القديمات، بالطبع هّن ماهرات باللغة الرسمية باستخدام المفردات التي قدمها 

ح صباح بعد صالة الصبالالمدّرسة في الفصل وقدمها مشرفات قسم اللغة كل 
العادية. على الرغم من أنه في الواقع ال يزال هناك العديد من األساليب التي ال 

البات بالنسبة للط  بينمايومية. في التواصل ال نستخدماتزال مخطئة التي 
ل تذكروا المفردات التي تم إعطاؤها من خالتالجديدات تستغرق األمر وقًتا حتى 

شف وتذكر المفردات التي تم إعطاؤها، واكت ،باللغة العربية التعود على التواصل
لة حائط في وسيقاموس أو النظر إلى المفردات الملصقة المن خالل فتح  بنفسها

 .عليها الكلمات
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ئط الكلمات في المعهد التي تطبق بيئة اللغوية ااستخدام وسيلة حبثم  
دائًما  الطالبات، وهّن بالطبع لدى مفردات في استيعابوالتي يمكن أن تساعد 

ِتجْدَن هذه الوسيلة في أي مكان مثل الفصول، السركة،  والمطابخ، أو في 
قرأنها ين المفردات و ينظر لطريقة األشياء مثل األجراس واألشجار وغيرها. وبهذه ا

 ثم يسهل تذكرهم بشكل غير مباشرة.

 في استيعابهناك عدة أسباب الستخدام وسيلة حائط الكلمات 
المفردات العربية، بما في ذلك: إاّل سهلة في صنع واالستخدامها، يمكن عرض 

 يزداد فهمه للمفردات العربية دون الحاجة إلى جذابة.حائط الكلمات بطريقة 
االعتماد دائًما على استخدام القاموس أو المفردات التي تقدمها المدّرسة في 

 التدريس والتعلم.

ي جهودهن للغاية ف تساعدةبالطبع للطالبات الجديدات، تعد هذه الوسيلة 
إنشاء أجل  من ةالمفردات التي سيستخدمنها في التواصل اليومي في استيعاب

سواء من حيث  ،تقان المفردات يعتبر أمرًا مهًما، فإن إبيعة لغوية جيدة. وبالتالي
ة الباحث ةتريعلى إتقان اللغة. لذلك  شخصعملية تعلم اللغة أو تطوير قدرة ال

 .ةللبعد المعرفي معرفة استجابات الطالبات

تعد استجابة الطالبات الستخدام وسيلة التعلم أمرًا مهًما لمعرفة في محاولة 
بة الطلبة ستجاالنحو التعلم. يمكن استخدام التطوير عمليات تفكير الطلبة 

اإليجابية كمعيار تجعل الطلبة تشعرون سهلة بوسيلة التعلم المستخدمة في عملية 
(، تتكون االستجابة من ثالثة أبعاد، وهي األبعاد 16: 2219التعلم. وفًقا ألمير )

 على راءهاجالمعرفية والعاطفية والمخروطية. ولكن، في هذا البحث، ركز الباحثة إ
من البعد المعرفية فقط. االستجابة المعرفية هي استجابة  استجابات الطالبات
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والتذكر  الفهم الناحّيةمن  لعقلي )الدماغ( ويراجعها الباحثةمرتبطة بالنشاط ا
 والتطبيق فقط.

وبالتالي تهتم الباحثة لتباحث المشكالت من الوصف أعاله بشكل أوضح 
 المعرفي   االتسجابة"لبحث على شكل أطروحة بعنوان وستتم كتابة نتائج هذا ا

 لدى الطبلببت الاديدات في اتسجيعبب المفردات ةوتسيل  حبئط الكلمبت
 " في معهد دار الهارة للبنبت ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 

 

 يالجحديد اإلجرائ  ب 

ف عدة بالحاجة إلى تعري باحثةشعر الت، البحثنب سوء فهم عنوان لتج
 :على النحو التالي هذا البحثات في نطاق مناقشة مصطلح

 معرفيةستجابة الالا  .1

، يمكن (Widjaja) ويجاجااالستجابة هي رد، رد فعل، أو إجابة. وفًقا 
ر أشكااًل مختلفة مثل النتائج والتقاريب أو التعليقات ستجابةأن تتخذ ا

مل الفهم بينما يش 9.وغيرهاوالمواقف )التي تظهر( واألسئلة وردود الفعل 
يوليانا نور اني  الذي نقلته(Drever) المعرفي وفًقا للخبراء، وفًقا لدريفير 

 ةمصطلحالمعرفية هي أن " قالوقد   (Yuliana Nurani Sujiono) وسوجيونو
فهم النموذج، أي اإلدراك، والتخيل، والتقاط المعنى، الحكم،  تضمنت ةعام

البات الط استجابة هي حثبال اهذ االستجابة المعرفية في والتفكير".
تذكر والفهم وتطبيق المفردات التي تعرض من ية الاحتشمل النالجديدات 

                                                           
5 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT.  Rineka Cipta, 1999), hlm. 164 
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 في استيعابخالل وسيلة حائط الكلمات المنتشرة في بيئة المعهد 
 المفردات.

 

   الطالبات الجديدات .2

يعني "الطالب أو األشخاص  الطالببحسب منير ملخان، فإن كلمة 
، فإن الطالب الجدد هم أعضاء في وكذالكد". الذين يدرسون في المعه

ميع ج ليتبعون الطالب المسجلين في المعهد وبدأواالمستوي األولى، أي 
خول د ندات في هذا البحث، بدألجدياألنشطة في المعهد. أما الطالبات ا

معهد دار الهجرة بالصف السابع  2222/2221 الدراسي المعهد في عام
  للبنات.
 

 اتاستيعاب المفرد .3
نه الفهم أ ستيعاب هواال ، تعريفندونيسيااللغة اإلفي القاموس العام 

و أ للغةا، يمكن أن تعني أيًضا الفهم والمهارات )علم الصحيح للمجال
استيعاب هو فعل للتحكم أو السيطرة. أما يرتبط معنى االستيعاب  6.م(العل

 8.باللغة يعنى يمكن استخدامها
الكلمات التي تتكون منها اللغة.  بينما المفردات هي مجموعة من

المفردات هي أحد العناصر اللغوية الثالثة التي يجب إتقانها، وتستخدم هذه 
المفردات في اللغة المكتوبة والمنطوقة، وهي إحدى األدوات لتطوير مهارات 

                                                           
6 Badadu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 

hlm. 729 
7 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 

hlm. 529 
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في  شخص  قدرةهنا هو  استيعاب المفرداتفإن المقصود  إذا 9اللغة العربية.
مع اآلخرين الذين  في التواصل والتفاعل لمفرداتمن ا استفد استخدام أو
 .ةعربياللغة ال يستخدمون

 حائط الكلمات وسيلة  ..

وسيلة هي شكل أو وسيط يستخدمه البشر لنقل أو نشر األفكار أو 
ن لمقصود. من المتوقع أاآلراء بحيث تصل األفكار أو اآلراء إلى المتلقي ا

كن من تحقيق تملمواد التعليمية حتى تالتعلم معنى الرسالة أو ا توضح وسائل
مجموعة منظمة بشكل  هو حائط الكلمات 8أهداف تعليمية أحسن.

 .منهجي من الكلمات التي يتم عرضها بأحرف كبيرة وتثبيتها على الحائط
في هذا البحث، المقصود بوسيلة حائط الكلمات هي الوسيلة التي تعرض 

 مجموعة من المفردات الملصقة حول المعهد.

 

 معهد دار الهجرة للبنات. 6

معهد دار الهجرة للبنات مارتابورا هي واحدة من المعهد اإلسالمية في 
جنوب كاليمانتان كمؤسسة تعليمية تتميز باإلسالم باإلضافة إلى أنها تظهر 
مؤسسة تعليمية إسالمية حديثة. من بين أمور أخرى، يتم محاولة ذلك من 

ل إتقان المهارات اللغوية، وهي القدرة خالل طرح القيم اإلضافية في شك

                                                           
8 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Press, 

2011), hlm 61 
9 Cecep Kustandi, Media Pembelajaran, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 9 



8 

 

 

على التحدث باللغة اإلنجليزية والعربية في المحادثة اليومية، باإلضافة في 
 المعرفة اإلسالمية المتعمقة.

 

 أتسئل  البحث  ج 

إن صياغة المشكالت التي أثيرت في هذا البحث بناًء على خلفية 
 :المشكالت التي تم وصفها سابًقا هي كما يلي

لدى الطالبات الجديدات على ناحية التذكر في  المعرفيةاالستجابة ف كي .1
في معهد دار الهجرة للبنات  استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

 بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية؟

في  على ناحية الفهم لدى الطالبات الجديدات المعرفيةاالستجابة كيف  .2
في معهد دار الهجرة للبنات  استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

 بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية؟

في  يقعلى ناحية التطب لدى الطالبات الجديدات المعرفيةاالستجابة كيف  .3
في معهد دار الهجرة للبنات  استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

 بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية؟
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 أهداف البحث  د 

 :لة أعاله تكون أهداف البحث كما يليبناًء على صياغة المشك

ي ف على ناحية التذكر لدى الطالبات الجديدات المعرفيةاالستجابة  لمعرفة .1
في معهد دار الهجرة للبنات بمرتابورا   استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

 .كاليمنتان الجنوبية

في  همفعلى ناحية ال لدى الطالبات الجديدات المعرفيةاالستجابة  لمعرفة .2
في معهد دار الهجرة للبنات بمرتابورا   استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

 .كاليمنتان الجنوبية

في  قعلى ناحية التطبي لدى الطالبات الجديدات المعرفيةاالستجابة  لمعرفة .3
في معهد دار الهجرة للبنات بمرتابورا   استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

 .وبيةكاليمنتان الجن

 

 أتسببب اخجيبر الموضوع. ه

أعاله هي: موضوعاألسباب التي تشجع الباحثة على رفع ال  

فصل م أقل تنوًعا في اليتعلال ةقيأو طر  وسائلاليستخدم المعلمين لبية غأ .1
 .ميلفي عملية التع ل الطالب يشعرون بالملالدراسي. هذا أقل فعالية ويجع
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 تيالاستجابة الطالبات ال عرفتَ سَ  ألن اتالجديد اتطالبالالباحثة  تاختار  . 2
 معهد الذي طبق البيئة اللغوية.الدخول 

دراسي م في الفصل اليخارج عملية التعل يتم تطبيق استخدام هذه الوسائل . 3
ويمكن للطالب أن يكونوا أكثر نشاطًا بسبب مواد المفردات اإلضافية التي تم 

 .الحصول عليها بخالف الفصل الدراسي

يل ألنها تساعد في تسه الطالبحفظ جزًءا مهًما جًدا من عملية  د الوسيلةتع  .  .
 توصيل المواد في تقسيم مادة المفردات.

 طبق دعهلبحث ألن هذه الما كانات كماختارت الباحثة معهد دار الهجرة للبن  .9
 حائط الكلمات كوسيلة زيادة المعرفة وحفظ المفردات. يلة وس ااستخدامً 

 

 بحثأهمي  الو. 

من المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فوائد كبيرة للمعلمين والطالب 
والمدارس الدينية كنظام يدعم تحسين عملية التدريس والتعلم. أهمية هذا البحث 

 هي:

 يانظر . 1
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حول  ، يمكن استخدام هذا البحث كمعلوماتمن الناحية النظرية
 لماتيلة حائط الكخدام وساستعلى  اتديلطالبات الجدااالستجابة المعرفية 

 .دعم حفظ المفرداتل

 اعمليّ  .2

لى مدخالت ، باإلضافة إاأنفسه ة، كرؤية إضافية للباحثةبالنسبة للباحث (أ
أولية وتصبح معلومات أولية للباحثين المستقبليين إلجراء المزيد من 

 األبحاث المتعمقة حول مشاكل مماثلة.

ن هذا البحث معيارًا لمدخالت ، من المتوقع أن يكو بالنسبة للمعلمين (ب
المشرفين مع الجهود المبذولة لتحسين المهارات المهنية و المعلمين 

وكذلك المواد اإلعالمية بحيث يمكن أن تعمل بشكل جيد مع مشاركة 
 .حائط الكلمات يلةاستخدام وسعلى واستجابة الطالب 

صحيحة ل، يعتبر هذا البحث مفيًدا في تحديد الطرق ابالنسبة للطالب (ج
لتحسين مهارات الحفظ المثلى ويمكن أن يساعد الطالب في حل 

 المشكالت الصعبة المتعلقة بحفظ المفردات العربية.

، كمواد إعالمية لمديري المدرسة في تحفيز / المؤسساترسةللمد(  د
اصة ، خالمنظمات الطالبية في دار الهجرةوتحسين كفاءة المعلمين و 

فظ كوسيلة لتحسين ح  حائط الكلمات ةيلوسفيما يتعلق باستخدام 
 يجابية من الطالب.اإل استجابةالتي يمكن أن تثير المفردات 



13 

 

 

 

 الدراتسبت السبةق   ز

عن المعلومات والدراسات السابقة   ةبحث الباحثعند كتابة هذا البحث، ت
كمقارنة، سواء فيما يتعلق بالمزايا أو العيوب الموجودة. ثم، يقوم الباحثون أيًضا 

تنقيب عن المعلومات والكتب واألطروحات من أجل الحصول على معلومات بال
موجودة مسبًقا حول النظرية المتعلقة بالعنوان المستخدم للحصول على أساس 

 .نظري علمي

حائط الكلمات   يلةالعديد من الدراسات ذات الصلة حول استخدام وس
 :كدعم لحفظ المفردات العربية، وهي

 

وع موض اتسم الببحث  رقم
 البحث

نوع ونجيا  
 البحث

 اإلخجالف المسبوة

حنيفة نور  .1
 عزيزة

(2219 ،
السنيات: 

مجلة اللغة 
العربية 

وآدابها 

زيبدة إتقبن 
المفردات 

العرةي  من 
خالل 

 اتسجخدام
وتسيل  
حبئط 

 الكلمبت

 هذا البحث
استخدام 
التجريبية 
بتصميم 
التجريبية 
االختبار 

القبلي 
. والبعدي

في تعلم المفردات 
ه يقوم المعلم بتوجي

الطالب إلى حفظ 
المفردات 

المكتوبة على 
السبورة أو 

ساليب أ  الكتاب،
التعلم الرتيبة 

تستخدم 
وسيلة 
حائط 

  الكلمات
في مدرسة 
اإلبتدائية 

ونوع 
 البحث



1. 

 

 

والبحوث 
 (الثقافية

وأما نتائج 
هذا البحث 

م يفي تعلهو 
مفردات ال

تقدم  يمكن
نتائج تعلم 
الطالب من 

االختبار 
القبلي 

 .والبعدي
يمكن 

من  مالحظة
معدل 

 الحاصل
تعلم الطالب 

 تستمر لذيا
 .في الزيادة

)التقليدية( وال 
  تستخدم وسائل

 .متنوعة

 التجريبية
بتصميم 
 التجريبية
االختبار 

القبلي 
 والبعدي.

 أردان فتريا .2
(2216 ،

الجامعة 
اإلسالمية 
الحكومية 

تأثير 
 اتسجخدام

ل  وتسي
حبئط 

الكلمبت 
على 

هذا البحث 
استخدام 
التجريبية 
بتصميم 
التجريبية 

باستخدام وسيلة 
حائط الكلمات 
لتسهيل توصيل 

الرسائل/المواد، 
يسهل على 

تستخدم 
وسيلة 
حائط 

الكلمات 
في 
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أنتاساري 
 بنجرماسين(

المفردات 
العرةي  
  لطالب
مدرتس  
اةجدائي  

 المهبجرين
 ةنارمبتسين

االختبار 
القبلي 

 .والبعدي
وأما نتائج 
هذا البحث 

يمكن هو 
استخدام 

  وسيلةه الهذ
كخيار بديل 
 للمعلمين في
م تنفيذ التعل

وتحديدًا في 
م يتعل

 ردات المف

الطالب تذكر 
المفردات. وفي 
تعلم المفردات 
يقوم المعلم فقط 
بكتابة المفردات 
على السبورة 

 المكتوبة

المدرسة 
 اإلبتدائية

ونوع 
 البحث

 التجريبية
بتصميم 
 التجريبية

بار االخت
القبلي 

 والبعدي.

نا أ .3
 ريسكاساري

(2218)  

م يتعل
مفردات ال

 ةبتسجخدام
وتسيل  
حبئط 

هذا البحث 
بمدخل  

كمي بنوع 
البحث 

التجريبي. 
وأما نتائج 
هذا البحث 

تخدم نادرًا ما يس
 لالمعلمون الوسائ
م يفي  تعل

المفردات، فإن 
مقياس إتقان 
المفردات ال 
يقتصر على 

هذا 
البحث 

استخدام 
 وسيلة

حائط 
 الكلمات

في 
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الكلمبت، 
 يوجيبكبرتب 

 رفرق كبيهو 
 من حاصل

م يبين تعل
المفردات 
باستخدام 

وسيلة حائط 
الكلمات وال 

 ستخدمي
وسيلة حائط 

 .لماتالك

الحفظ فحسب، 
 ا.هلكن باستخدام

مدرسة ال
 بتدائيةاإل

و مدخله  
كمي بنوع 

البحث 
 التجريبي.

 

 هيكل البحث   ح

ل لك، قسمته الباحثة إلى خمسة أبواب، و ليكوف هذا البحث منظما
 : ب مباحث خاصة مرتبطة بعضها بعضا، فهي مايلىبا

 المقدمة الببب األول : 

 التحديديحتوي على خلفية البحث و  المقدمةيشتمل على 
 وأسباب اختيار الموضوع البحث وأهدافوأسئلة البحث اإلجرائي 

 .كل البحثهيو لدراسات السابقة واية البحث مهوأ

 إلطار النظرىا:  نيالببب الثب
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لدى  ةالمعرفي ستجابةااليحتوي على  يشتمل على اإلطار النظري
 وسيلة حائط الكلمات.و  المفردات استيعابو  الطالبات

 البحث يةمنهج الببب الثبلث : 

بها  تالبحث التي قام يةعن منهج باحثةيقترح ال في هذا الباب
 اببمنهجية. يتكون  في تطوير نظم المعلومات لتكون الباحثة
نوع ومدخل البحث وموضوعات وكائنات البحث من  يةمنهج

ات وتقنيات جمع البيان هامصادر البيانات و البحث و  كانومالبحث 
 .وإجراءات البحثوتقنيات معالجة البيانات وتحليل البيانات 

 تقديم البيانات والتحليلها الببب الراةع:

وعرض البيانات،  يحتوي على نظرة عامة على موقع البحث
 البيانات. مناقشةالبيانات وتحليل البيانات و  وتحليل

 خاتمةال الببب الخبمس:

على اختتام جميع البحوث واألهداف البناءة تتعلق يحتوي 
بالبحث.


