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 ببب الراةعال

 تقديم البيبنبت وتحليلهب

 

 لمح  موجزة عن ميدان البحث  أ

 للبنبت رتس  المجوتسط  في معهد دار الهارةتبريخ نشأة المد  0

معهد دار الهجرة للبنات مرتابورا هي واحدة من المعهد اإلسالمي    
تحت  1889كاليمنتان الجنوبية والتي ساهمت في تعليم إندونيسيا منذ عام 

سسة دار الهجرة للبنات التعليمية، تضم هذه المدرسة الداخلية اإلسالمية رعاية مؤ 
مؤسستين تعليميتين وهما دار الهجرة للبنات المدرسة اإلعدادية، مدرسة 

 المتوسطة ومدرسة الثانوية للبنات.

معهد دار الهجرة للبنات هي مؤسسة تعليمية لتكوين الشخصية وتنميتها، 
التي  دار الهجرة للبنات ، وتطوير العلم والدين. معهدوالقدرات البشرية الكاملة
مدرسة المتوسطة و  22، كانت تتألف فقط من 1889عندما افتتحت في عام 

 29من طالب مدرسة الثانوية. تأسست مؤسسة دار الهجرة للبنات في  .3
أبريل  29بتاريخ  8، بناء على صك كاتب العدل بختيار رقم 1889أبريل 

1889. 

لحال في معهد دار الهجرة للبنات، بشكل عام هناك شيئان كما هو ا
 وراء إنشاء معهد دار الهجرة للبنات، هما :
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 فونوروغو أواًل، هناك رغبة مؤسس كخريج من معهد دار السالم غونتور
إلنشاء معهد داخلية مماثلة لجامعته، وقد حصل هذا على دعم من غونتور وحتى 

 يمنتان. يعتبر أسلوب غونتور معهد في كال

ثانًيا، ال يتناسب العدد الكبير من الطالب المحتملين لدخول معهد دار 
السالم غونتور مع سعة معهد دار السالم غونتور، لذلك من الضروري أن يكون 

تملين، المحلديك منزل داخلي به نفس النظام ويمكنه استيعاب هؤالء الطالب 
 وال سيما من كاليمنتان.

ر الحديث لبناء معهد للخريجين لالرتجال تركت مهمة معهد غونتو 
واالبتكار وفًقا للظروف المحلية. المعهد الذي يقف يسمى معهد الخريجين، 
وليس فرع غونتور  من الناحية التاريخية، فإن النزالن هما في الواقع واحد، 

رة معهد دار الهجولكنهما مستقالن تنظيميًا، ولهما أساس دستوري خاص به. 
تيجة خطوة مشتركة بين كياهي الحاج أحمد غزالي مختار )متأخر(،  للبنات هي ن

كياهي الحاج زركاشي حسبي وكياهي الحاج شهرودي رملي والعالقات األسرية 
 المنزلية الحديثة من كاليمنتان الجنوبية.

إن وجود معهد دار الهجرة للبنات هي استمرار لمعهد دار الهجرة للبنات 
الوقف من الحاج إدي شهراني والحاج بكران بيمكن مالحظة ذلك من نقل 

باتونج،  شينداي ألوس( ثم انتقلوا جزئًيا إلىالزيم الذين كانوا في األصل في للبان )
حيث تأسست معهد دار الهجرة للبنات. كانت األرض المخطط لها في األصل 

 هكتارات. .هكتارات، ولكن في الواقع تم تنفيذ  8

ضن كياهي الطبيعية، وال تحت لبنات بمعهد معهد دار الهجرة لزم تال تل
المعهد التأسيسية، ولكنها تحاول تلخيص الجوانب اإليجابية لكليهما واتخاذها.  

هو رئيس المعهد وكذلك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي يتمتع كياهي 
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يجب أن يكون لديه برنامج عمل بالسلطة المطلقة للخروج إلى المعهد، ولكن 
دة والهيئة التأسيسية لمرة واحدة في السنة لجميع األطراف وحساب قيادته م

ثالث سنوات، حيث يتم انتخاب رئيس غونتور من قبل هيئة الوقف لمدة خمس 
 سنوات. 

مجلس و  تتكون مؤسسة دار الهجرة التعليمية من هيئتين، وهيئة مؤسسة
عد وفاتهم بالهيئة التأسيسية الدائمة هي هيئة تشريعية ال يجوز عزل أعضائها إال 

سنوات. الهيئة الحاكمة التي يقودها كياي  9واستقالتهم والحكم عليهم بالسجن 
غير دائمة هي هيئة تنفيذية لمدة ثالث سنوات، ويمكن عزل أعضائها في أي 

النزل واألساس واحد، يتم إنشاء وقت من قبل الهيئة التأسيسية. لذلك فإن 
 ل الدولة.مؤسسة بحيث يتم التعرف على المعهد من قب

هكتارات من  .وفي الوقت نفسه، يقف مدرسة المتوسطة على 
هكتارات. تم أخذ هذه  8األرضي التي كانت مخططة في األصل على 

األرض من المعهد دار الهجرة للبنات التي تقع خلف مسجد المعهد للبان 
ثم انتقلت إلى باتونج شينداي ألوس بموافقة وقفها، وهما الحاج إيدي 

المعهد دار الهجرة للبنات والحاج بكران الزم ال يمكن فصل وجود شهراني 
 أو مدرسة المتوسطة دار الهجرة للبنات.

ورا في القرية باتوج شنداي ألوس بمرتاب تقع المعهد دار الهجرة للبنات
  39كيلومتر بالضبط من مدينة بنجاربارو   12بكاليمنتان الجنوبية على بعد 
اليمنتان الجنوبية، يقع بالضبط على الحدود كيلومتر من عاصمة مقاطعة ك

ة إمكانية الوصول من الخارج بسرعبين مدينة بنجاربارو. يتيح لها موقعها 
حتى ال تترك وراءها من حيث المعلومات. وكذلك، فإن اللوائح التي تحد 
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من الطالب، وهي طرق الترخيص الصارمة، تجعلهم ال يملكون معلومات 
 ة. خارجية قليلة أو معدوم

 

 دار الهارة للبنبتالمعهد ومدرتس  المجوتسط  هوي    0
 دار الهارة للبنبتالمعهد هوي   1.0جدول 

 دار الهجرة للبناتمعهد مؤسسة  : اسم المؤسسة

باتونج ثنداي ألوس بمرتابورا  : العنوان
 بكاليمنتان الجنوبية

،    2913.91.2288 : الهاتف 
299292.86263   ،
291298121212 

البريد رسائل 
 اإللكترون

:  Ponpes_DHPuteri@yahoo.com 

 www.darulhijrahputeri.ac.id  : موقع الويب

 1889 : تأسست

 1889إبريل  29 : سنة التشغيل

 فالوق : مليكة أرض البناء

 متر مربع 82222 : مساحة األرض

mailto:Ponpes_DHPuteri@yahoo.com
http://www.darulhijrahputeri.ac.id/
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 متر مربع 62222 : مساحة البناء

 وزارة التربية الوطنية : منهج الدولة

 معهد دار السالم غونتور : منهج المعهد

 
 دار الهارة للبنبتمدرتس  المجوتسط  هوي   1.0جدول 

 دار الهجرة للبناتمدرسة المتوسطة  : اإلسم

 أ : اإلعتماد

ونج ثنداي ألوس بمرتابورا بات : العنوان
 بكاليمنتان الجنوبية

 82612 : الرمز البريد

 911899.998 : الهاتف

رسائل البريد 
 اإللكترون

: smp@darulhijrahputeri.ac.id  

  www.darulhijrahputeri.ac.id : موقع الويب

 هليةاألمدرسة ال : المنزلة

 

mailto:smp@darulhijrahputeri.ac.id
http://www.darulhijrahputeri.ac.id/


98 

 

 

الرؤي  والبعث  والشعبر وخمس  النفس وأهداف معهد دار الهارة للبنبت   0
 ومدرتس  المجوتسط  دار الهارة للبنبت

 الرؤية والبعثة والشعار وخمسة النفس وأهداف معهد دار الهجرة للبنات (أ
 الرؤية (1

رة للبنات في إدراك األشخاص الذين تتمثل رؤية معهد دار الهج
يؤمنون، ويعملون األعمال الصالحة، ويستقيمون، ومتفوقون ولديهم 

 إنجازات. 
 

 عثةبال (2
 تكوين جيل متفوق نحو تكوين خيرة األمة. -
تربية جيل من المؤمنين وتنميته من ذوي األخالق الرفيعة، ويتمتعون  -

 للمجتمع.بصحة جيدة، وعلى دراية، وحرية الفكر، ومخلصين 
تدريس العلوم الدينية والعلوم العامة بشكل متوازن من أجل تكوين  -

 علماء الفكر.
 تحقيق مواطنين بشخصيات إندونيسية يؤمنون بالله سبحانه وتعالى  -

 
 شعار المعهد (3

 األخالق الكريمة -
 الجسم السليم -
 الثقافة الواسعة -
 األفكار المنفتحة. -

 

 خمسة النفس (.
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 اإلخالص -
 البساطة -
 على الذاتاالعتماد  -
 األخوة اإلسالمية  -
 الحرية -

 
 الرؤية والبعثة وأهداف مدرسة المتوسطة دار الهجرة للبنات  (ب

 الرؤية (1
الرؤية التعليمية لمدرسة المتوسطة دار الهجرة للبنات بالطبع مع رؤية 
معهد دار الهجرة للبنات، وهي تحقيق شخص مؤمن، تقي، أعمال تقوى. 

 ق والمتفوق.لديه إيمان، واسع األفق، المتفو 
 

 عثةبال (2
تنظيم مؤسسات تعليمية إسالمية عالية الجودة ومهنية ومتوازنة 
وجميلة ومزدهرة ومتجهة ألى األمام. تطوير نمط تعليمي مستقل ماهر 
وعلمي وكادر األسرة وممارسة التعاليم اإلسالمية في الحياة اليومية. إعداد  

ي إلى مستوى تعليمكوادر من األشخاص الذين يمكنهم متابعة دراستهم 
 أعلى حسب مواهبهم ومهنهم.

 
 أهداف  (3

 ،تعزيز ممارسة الشريعة اإلسالمية في الحياة اليومية في المجتمع
تكوين وتنشئة شخصيات مسلمة تتمتع بالفضيلة، وتتمتع بصحة جيدة 
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نشئة للمجتمع؛ تبدنًيا وعقلًيا، وذات معرفة، وماهرة، ومستقلة، ومكرسة 
 بانكاسيال.ح ندونيسيين برو إ نينوا مواطب ليصبحالرعاية الطو 

 
 مالس المؤتسسبت  1

 
 مالس المؤتسسبت 1,0جدول 

مستشارو  
 المؤسسة

األستاذ الدكتور الحاج أحمد  : الرئيس :
 أطاء الله الماجستير

 الحاجة ميمنة غزالى الماجستير : السكرتير : 

 الحاج أنانج شكري : الغضو : 

 كران الزما الحاج ب : الغضو : 

 الدكتور ذكري نرونا الماجستير : الرئيس  : مديرو المؤسسة

 الدكتور رشدي الماجستير : السكرتير : 

 محمد أنصاري الماجستير : الغضو : 

 خيرالنساء الماجستير : الغضو : 
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 الدكتور ندوس نصرالله غزالي : الرئيس : مشرفو المؤسسة

 الحاج مبارك ازمي الماجستير : السكرتير : 

 نور حكمة السرجانا : أمين الصندوق : 

 مخلص أنصاري الماجستير : الغضو : 

 الدكتور ندوس آغوس شهرينتو : رئيس الموظفين : 

رئيس وحدة  : 
 األعمال

 نور عيني السرجانا :

 

 أحوال المدرتسين والموظفين ةمعهد دار الهارة للبنبت  5
 

 ارة للبنبتأحوال المدرتسين والموظفين ةمعهد دار اله 1.1جدول 

حبل  
 الموظف

الام الخلفي  الجعليمي  الانس
مدرسة  أنثى ذكر ل 

 ةإبتدائي
مدرسة 
 متوسطة

مدرسة 
 ةالثانوي

دبلوم 
3 

الماجس السرجانا
 تير

 229 8 126 1 82 - - 162 6. المعلم/ة
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الموظفو
 ن

33 92 12 8 39 8 19 2 93 

الثفاني 
2 

- 18 - - 18 - - - 18 

الثفاني 
1 

1 12 - - 13 - - - 13 

 323 11 ..1 9 112 8 12 2.3 92 الجملة

 

 أحوال الطبلببت ةمعهد دار الهارة للبنبت  6
 

 ةمعهد دار الهارة للبنبت الطبلببتأحوال  1.5جدول    

عدد  الصف المستوى
 الطالبات

الطالبات 
 الجديدات

  المجموع

مدرسة 
 المتوسطة

1 3.. 3.. 
882 2 386 - 

3 282 - 

 129 129 إعداد إعداد

92. 
مدرسة 
 الثانوية

. 2.3 - 
9 213 - 
6 262 - 
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 .191 92. .191 المجموع

 

 أحوال المببني ةمعهد دار الهارة للبنبت   7
، لفصو  98 ذلك بما في احات،ر تللبنات عدة اقجرة هللدي بمعهد دار ا

وتر، معمل اللغة، ، معمل الكمبحجرات 98مسكان و  . سكن للطالباتو 
، والموظفونة درسملمكتبة، اإلدارة تتكون من غرفتين للرئيس الالطبيعية، ا معمل

 .كشك الهاتف، المقصف، الغسيل و السركةلمسجد، ا
 

 تقديم البيبنبت  ب  
 لميدانيي نتائج البحث اهالبيانات التي سيتم تقديمها في هذا القسم 

 تبارالخا ات، وهينمع البياججمعها باستخدام العديد من تقنيات  تم التي
 دىل يهدف هذا البهث إلى تحديد االستجابة المعرفية .لتوثيقوا ةوالمقابل

عهد ي مفوسيلة حائط الكلمات ب في استيعاب المفردات الطالبات الجديدات
 دار الهجرة للبنات.

طالبات جديدات من الصف السابع أ.  28وتبع االختبار الكتابي 
ا البحث هي مادة المفردات حول وكانت المادة المستخدمة كاختبار في هذ

 6أسئلة في شكل أسئلة االختيار من متعدد و  6أسئلة،  12 معادلالمعهد 
أسئلة في شكل أسئلة مقالية. يتم تمييز األسئلة بناًء على مراحل تصنيف بلوم 

(Taksonomi Bloom).يعنى التذكر والفهم والتطبيق ، 
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 ديداتالطالبات الج لدى ستجابة المعرفيةااليمكن رؤية نتائج اختبار 
في  ناتعهد دار الهجرة للبفي موسيلة حائط الكلمات ب في استيعاب المفردات

 على النحو التالي: 46.الجدول 

ت الطبلبب لدى جابة  المعرفي تساالنجبئج اخجببر  1.6جدول 
 وتسيل  حبئط الكلمبت ة في اتسجيعبب المفردات الصف السبةع أ

 االتسم الرقم
 نبحي  

المام
 عو 

 الدرج 
رف 

لمع
ا

 

فهم
ال

بيق 
لجط

ا
 

1 
 ممتاز .8 122 92،9 122 ريشا نور فوتري

2 
 جدا جيد 99،3 122 9229 9229 نا أورا فاتحةار 

3 
 جيد جدا 82 98،9 92،9 122 أفيرا لرسا

. 
 ممتاز .8 122 92،9 122 سلسبيال إكرمة

9 
 ممتاز 122 122 122 122 أنيس نورحيفة

6 
 ممتاز 122 122 122 122 فار انِ شأّزحوى رمض

8 
 ممتاز 122 122 122 122 شفاء كرنيا

9 
 ممتاز 89،9 98،9 122 122 تارا أزكيا

8 
 ممتاز 81،6 89 122 122 عائشة فردا فدرينا

12 
 ممتاز .8 122 92،9 122 رضا حياتي

11 
 ممتاز 122 122 122 122 فيلزا علياء زهراء

12 
 ممتاز 122 122 122 122 نور أولياء شفاء
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13 
 جيد  89،6 98،9 66 92،9 زسكيا رمضان

1. 
 ممتاز .8 122 92،9 122 أزكيا فهرينا فوتري

19 
 جدا جيد 82 98،9 122 92،9 نور فيتا نهضا

16 
 جدا جيد 99،3 122 92،9 92،9 ناندا نيمهادي

18 
 ممتاز .8 122 92،9 122 دوي بيال فبريانا فوتري

19 
 ممتاز .8 122 122 92،9 سابرينا نيال المليحة

18 
 ممتاز 89،9 98،9 122 122 عليفا مورياكاسيه

22 
 جدا جيد 99،6 122 66 122 نسرينا اجنيا سلسبيال

21 
 جيد جدا 99 122 92،9 92،9 أديفيا حميرة

22 
 جيد جدا 82 98،9 92،9 122 نارايا بلقيس شيبا

23 
 ممتاز .8 122 92،9 122 النساء حصن الخطيمة

2. 
 جيد جدا 82 98،9 92،9 122 ية صفا زاهرةناد

29 
 ممتاز 122 122 122 122 إهياء ليلنا أصفيا

26 
 جيد  89،6 98،9 66 92،9 سيسي رحمة هدايتي

28 
 جدا جيد .9 98،9 92،9 92،9 جيهان نبيلة

 الماموع الكل
2962 2382،9 2962،9 8.83  

 المعدل الكل
 ممتاز 82،9 8،.8 98،8 9،.8

   

   𝑀 =  
∑ 𝑥

𝑁
 Mكلها :  معدل النتائج   



69 

 

 

=
7493

27
=277,5

∑مجموع النتائج كلها :       𝑥  

  =
277,5

3
=92,5

 N بات :يالمستج    

 
لدى الطبلببت الاديدات على نبحي  الجذكر في  المعرفي االتسجابة   .1

في معهد دار الهارة للبنبت  اتسجيعبب المفردات ةوتسيل  حبئط الكلمبت
 رتبةورا كبليمنجبن الانوةي ةم
 

   الجذكرعلى نبحي تصنيف نجبئج إخجببر 1،7جدول            
النجيا  في  العدد الدرج  النجيا   الرقم

 المبئ 

 %82،38 18 ممتاز 81-122 1

 %28،62 9 جيد جدا 91-82 2

 - - جيد 81-92 .

 - - مقبول <82 .

 

 ْبنَ َتَجاوَ تى الالبات ياستناًدا إلى نتائج المقابالت مع المستج
 على استخدام وسيلة حائط الكلمات الطالبات الجديدات االستجابة المعرفية

 نّ أنه الطالبات 13من  . تذكر لدعم حفظ المفردات في ناحية  التذكر، 
ا، ثم هنقرأيدائًما  هد كانَّ وسيلة حائط الكلمات حول بيئة المع ينعندما رأ



66 

 

 

ليومي لزيادة حفظ المفردات. للمظهرها، ا تواصلها في نستخدمويها نذكر ي
 9.فهي جذابة للغاية ودقيقة بحيث يسهل قراءتها.

بصمت فقط عندما  قرأنأنهّن  الطالبات 13من  . ذكرتوكذلك 
سوف المفردات ف رأينوسيلة حائط الكلمات، ولكن في مناسبة أخرى إذا ن رأي
رها ممتًعا ، مظهالطالبات 13من  1 قالت. ها مرة أخرى وتتذكرهانقرأي

 تحتاج إلى، فهي أقل جاذبية وربما الطالبات 13من  2 وقالتومناسًبا، 
 13من  1قالت  قراءتها. بينمافي  اهتمام الطالبات جاذبية تطويرها لزيادة

، مظهرها جاذبية، لكن بعض الكتابة قد تالشت بحيث يمكن الطالبات
 تحديث الحروف التي غير واضحة.

 نأنه نذكر  الطالبات 13من  . ،ج المقابالتحيث أّن بناًء على نتائ
  نحمل أنن َأَحبَ بْ  نألنه وسيلة حائط الكلماتالمفردات في  ندائًما ما سجل

 قراءته مرة أخرى وتذكر نيمكنه أنسين، لذلك إذا نكتاب الجيب أينما ذهب
 وسيلة حائط الكلمات، فإن مظهر الطالبات 13من  2وقالت المفردات. 
، يحتاج المظهر إلى مزيد من الطالبات 13من  2قالت ذلك، كجيد جًدا. و 

ة بحيث تتم غير مناسب التطوير، مثل بعض الوسائط التي يتم وضعها في أماكن
 تغطية الكتابة أحيانًا، على سبيل المثال على األشجار المغطاة بأوراق الشجر.

، ال يزال يجد صعوبة في تذكر الطالبات 13من  1 قالتذلك، وك
سيلة و لعربية مقارنة بمفردات اللغة اإلنجليزية. لذلك عندما رأيت المفردات ا

 "،افهمه سهلةو  ةممتع تإذا كان ا، تجاهلت ذلك، "قرأتهحائط الكلمات
قالت لذلك عادة ما يحفظ المفردات التي وزعت في المسكن والصف 

 8.وتذكرها عند المراجعة مع األصدقاء.

                                                           

 .2222يناير  12، الصف السابع بمعهد دار الهجرة للبنات اتمع طالبالمقابلة  48 

 .2222يناير  12، للبنات الصف السابع بمعهد دار الهجرة البةمع طالمقابلة  49 
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يدات على نبحي  الفهم في لدى الطبلببت الاد المعرفي االتسجابة   .2

في معهد دار الهارة للبنبت  اتسجيعبب المفردات ةوتسيل  حبئط الكلمبت
 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 

   الفهمنبحيعلى تصنيف نجبئج إخجببر  1،8جدول            

النجيا  في  العدد الدرج  النجيا  الرقم
 المبئ 

 %.2،8. 11 ممتاز 81-122 1

 %.9،1. 13 داجيد ج 91-82 2

 %11211 3 جيد 81-92 .

 - - مقبول <82 .

 
 ْبنَ َتَجاوَ تى الالبات ياستناًدا إلى نتائج المقابالت مع المستج

استيعاب  في على ناحية الفهم لدى الطالبات الجديدات المعرفيةاالستجابة 
أن المفردات  الطالبات 13من  8 قالت ،المفردات بوسيلة حائط الكلمات

سهلة الفهم ومعناها مناسب أيًضا. في  وسيلة حائط الكلماتبة المستخدم
أحيانًا يكون بعضها سهل الفهم  الطالبات 13من  .وقالت غضون ذلك، 

والبعض اآلخر صعب. إذا كان في شكل "اإلسم" فقط بالنسبة لهم، فمن 
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السهل فهمه وتذكره، بينما إذا كان في شكل فائل، فال يزال من الصعب فهم 
 92كان للدراسة المستقلة.ما إذا  

 

لدى الطبلببت الاديدات على نبحي  الجطبيق في  المعرفي االتسجابة   .3
في معهد دار الهارة للبنبت  اتسجيعبب المفردات ةوتسيل  حبئط الكلمبت

 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 

   الجطبيقنبحيعلى تصنيف نجبئج إخجببر  1.4جدول           

النجيا  في  لعددا الدرج  النجيا  الرقم
 المبئ 

 %62،86 18 ممتاز 81-122 1

 %33،33 8 جيد جدا 91-82 2

 %3،8 1 جيد 81-92 3

 - - مقبول <82 .

 

االستجابة  نَ َتَجاَوبْ تى الالبات ياستناًدا إلى نتائج المقابالت مع المستج
على استخدام وسيلة حائط الكلمات لدعم  الطالبات الجديدات المعرفية

دائًما تطبيق  الطالبات 13من  11قالت التطبيق، فردات في ناحية  حفظ الم
مشاركة ، و وسيلة حائط الكلماتالمفردات التي تم الحصول عليها، يعنى من 

                                                           

 .2222يناير  12، المقابلة مع طالبات الصف السابع بمعهد دار الهجرة للبنات 50 
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د أن نقرأ ، بعوسيلة حائط الكلماتالمفردات كل يوم وتعلم في الفصل. في 
ل اليومي االمفردات أثناء تذكرنا وكتابتنا وفهمنا، يطبقونها أيًضا على اتص

لحفظها. من بينهّن، إذا نسوا مفرداتهم، تسألون أصدقاءهّن أو المضابرة، 
ويعيدون أيًضا فتح المالحظات التي كتبوها. ألن إذا لم تستخدموا اللغة في 

 91التواصل، فإنهّن يخشون التعرض للعقاب بقسم اللغة.

أحيانًا االتفاقيات التي تم  الطالبات 13من  2، ال تزال وكذلك
فأستخدمها، وإذا نسيت، فأنا  ليها. قاال: "إذا تذكرت المفرداتالحصول ع

ال أستخدمها". ألنهما ما زاال يجدان صعوبة في فهم الكلمة أو أسلوب 
 92الستخدامها في التواصل.

بناًء على نتائج المقابلة مع األستاذة قسم اللغة، للطالبات الجديدات 
أشهر، ولكن في األشهر الثالثة  6مطلوب الستخدام اللغة الرسمية بعد 

األولى، بدأوا في إخبارهّن بتطبيق اللغة الرسمية تدريجيًا في التواصل اليومي، 
حتى يتم تدريبهن وحفظ المفردات التي توزع كل يوم. بعد تفعيل اللغة الرسمية 
للطالبات الجديدات، إذا خالفن أو لم يستخدمن اللغة الرسمية، فسيكون 

قسم اللغة، للصف السابع تكون العقوبة في الغالب هي  نيعقاب من المشرف
 93إيجاد اإلجماع المفردات والحفظها.

 دىل تسجابة  المعرفي االتصنيف نجبئج إخجببر  1.01جدول 

 الجذكر والفهم والجطبيق نواحى على الاديدات الطبلببت 

                                                           

 .2222يناير  12، الصف السابع بمعهد دار الهجرة للبنات اتمع طالبالمقابلة  51 

 .2222يناير  12، الصف السابع بمعهد دار الهجرة للبنات تينمع طالبالمقابلة  52 

 .2222يناير  .1)حلمي(،  بمعهد دار الهجرة للبناتأستاذة قسم اللغة مع لة المقاب 53 
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النجيا  في  العدد الدرج  ا يالنج  الرقم
 المبئ 

 %98،29 16 ممتاز 81-122 1

 % 33،33 8 جيد جدا 91-82 2

 %.،8 2 جيد 81-92 3

 - - مقبول <82 .

 

 ومنبقشجه تحليل البيبنبت.  ج

تم الحصول على جميع البيانات أخيرًا إما من خالل ، بعد إجراء البحث
 اتديات الجداالستجابة المعرفية للطالب المتعلقة بعلم االختبار والمقابلة والتوثيق

رة دار الهج يلة حائط الكلمات لدعم حفظ المفردات بمعهدوسستخدام على ا
الباحثة  بعد الحصول على البيانات، تقوم. للبنات بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية

ذا مطلوب في ه م فكرة عما هيبإجراء تحليل بسيط حتى يتمكن من تقدي
  البحث، بحيث يكون التحليل أكثر تركيزًا.

لى نواحى التذكر والفهم والتطبيق.فيما يلي وصف التقييم بناء ع  

 وصف الجقييم 1.00دول ج           
  النجيا رقم السؤال مؤشر نبحي 
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 التذكر

يمكن ذكر المفردات حول 
 المعهد

1 9 

يمكن التعرف على معنى 
 المفردات

2 9 

 12 8 يمكن قول المفردات بصحيح
حسب يمكن ذكر المفردات 

 الصورة
9 12 

 الفهم

 9 3 د المفرداتيمكن تحدي
 9 . يمكن تصنيف المفردات

 12 12 يمكن ترجمة الجملة بصحيح
يمكن إعطاء أمثلة مناسبة 

 للمفردات
11 12 

 التطبيق

يمكن أن تكمل الجملة 
 المفقودة

 12 6و  9

يمكن ترتيب الكلمات في جملة 
 المثالية

8 12 

يمكن فرز الجمل إلى فقرات 
 صحيحة

12 22 

 011 ماموع

 
يانات الب تقديماالختبار على  اًء على نتائج البحث من خاللبن

، وهي التذكر والفهم نواحى 3 ةستخدم الباحثت 46.السابق، في الجدول 
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، ٪32التذكر بوزن  ناحية ةقسم الباحثت، نواحىهذه ال 3. في للتقييم والتطبيق
. المادة ٪122وإجمالي  ٪2.، والتطبيق بوزن ٪32الفهم بوزن  ناحيةو 

تي والعهد اختبار في هذا البحث هي مادة المفردات حول المالمستخدمة 
 6أسئلة في شكل أسئلة االختيار من متعدد و  6سؤااًل و  12تتكون من 

 درجات 9متعدد الخيارات له قيمة  أسئلة في شكل أسئلة مقالية. كل سؤال
لتطبيق ا ناحيةدرجات، ولكن سؤال واحد في  12سئلة المقالية لها قيمة واأل

لي الدرجة النهائية لجميع أن إجما ملّخص، لذلك يمكن اتدرج 22له قيمة 
 هتذكر وفهم سؤال واحد ل ناحيةدرجات. ثم التقييم على  122 يه نواحىال

 نتطبيق سؤال واحد له وز  ناحيةبينما فيما يتعلق ب 343 =122/32 وزن
122/.2= 249. 

 
 على نبحي  الجذكر في لدى الطبلببت الاديدات المعرفي االتسجابة    0

في معهد دار الهارة للبنبت  اتسجيعبب المفردات ةوتسيل  حبئط الكلمبت
 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 

ومات ر المعللتكون قادرًا على تذك اتمطلوب الباتتذكر الطال ناحية
درة في حفظ المفردات على ق التذكر ناحية. تدل نّ التي تتوافق مع حفظه

 ،، والتعرف على معنى المفرداتالمعهدالمفردات حول  على ذكر الباتالط
 وذكر المفردات حسب الصورة. قول المفردات بصحيح

ل ذكر المفردات حو تذكر أن العديد من الطالبات قادرات على ال ناحية
وذكر  قول المفردات بصحيح، ، والتعرف على معنى المفرداتالمعهد

 لنحيةاعرفية للطالبات في كانت االستجابات الم  المفردات حسب الصورة.
 التذكر كما يلي:
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 نبحي  الجذكر االتسجابة  المعرفي  على 1.00جدول 

 مؤشر
 ماموع الطبلببت

إجبة  
 صحيح 

إجبة  
 خبطئ 

 ال إجبة 

 - 1 26 ذكر المفردات حول المعهد
التعرف على معنى 

 المفردات
26 - 1 

 - 2 29 قول المفردات بصحيح
ذكر المفردات حسب 

 رةالصو 
23 . - 

 ناحية تحقيقاستطعن  اتطالب 26هناك ، بناءً على الجدول أعاله
 ذلك على ويدل. المعهد حول المفردات يذكر الذي المؤشر في التذكر
 طلبةال عدد يصل بينما. ةصحيحب األسئلة على أجابن طالبات 26 وجود
  ،ي تحدد معنى المفرداتالت المؤشرة حيث من. خاطئة إجابة لديها التي
وطالبة واحدة لم  ة،صحيحعلى األسئلة ب بنأجا اتطالب 26هناك  تكان

 ةصحيحب اتطالب 29، أجاب ةجب على اإلطالق. من حيث المؤشر ت
كتابًة. ومن ناحية ذكر المفردات بالصورة بإجابة خاطئة   ين تطالب توأجاب

طالبات تمكن من  .و  ةصحيحسئلة بأجابن على األ اتطالب 23هناك 
يمكن  48.ل . في الجدو اكان أقل دقة في كتابة مفرداته  نكنهاإلجابة ول

 9و  ٪82438حصلن على فئة ممتاز بنسبة  اتطالب 18االستنتاج أن 
 االستنتاجلذلك يمكن . ٪28462بنسبة  طالبات حصلن على فئة جيد جدا

 التذكر. ناحيةتحقيق على  راتقاد الباتأن معظم الط
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 ي أنهاه تذكرال ناحية ،مقابلةبناًء على نتائج البحث من خالل ال
، أجريت المقابالت لتحديد حفظ ه الناحيةأدنى مستوى من القدرة. في هذ

سيلة و مفردات الطالبات في استدعاء المفردات التي تلقينها أو قرأتها في 
كر في تذ  البات. أسئلة المعرفة هي أكثر تطلب من الطحائط الكلمات

لغة، قسم ال األستاذة مع لةائج المقابالمفردات )الحفظ(. استناًدا إلى نت
حًقا الطالبات في زيادة معرفة المفردات التي  وسيلة حائط الكلماتتساعد 

 سكن أو في تذكر المفردات التي تمتملم يتم توزيعها في الصباح في ال
مشاركتها من قبل. ستقوم بعض الطالبات بالتسجيل في كل مرة يجدن فيها 

 ،وسيلة حائط الكلماتل، المثال من خالل مفردات لم يعرفنها من قب
ة أخرى مر  االمفردات فقط، وفي مناسبة أخرى عندما يرونه نوبعضهن يقرأ

ن فقط غير مبالي نذكرون المفردات مرة أخرى، والبعض اآلخر هتتسوف 
من الصعب  نألنه وسيلة حائط الكلماتبالمفردات المعروضة من خالل 

مباشرة  اتعلم في الفصل الذي يتم شرحهيفضلن ال نتذكرها أو فهمها. إنه
التذكر  احيةنذلك، فإن االستجابة إلى لبدالً من التعلم المستقل. و ذة مع أستا

 بناًء على نتائج االختبار تحصل على فئة ممتاز.

 
لدى الطبلببت الاديدات على نبحي  الفهم في  المعرفي االتسجابة    0

عهد دار الهارة للبنبت في م اتسجيعبب المفردات ةوتسيل  حبئط الكلمبت
 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 

 ةبإمكان الطالب تعلى فهم ما إذا كان ةقادر  ةقال إن الطالبتُ 
 لباتمكن للطتواجهها. تمعنى من رسالة في المشكالت التي استخالص ال

 نّ لديه تعلمونها بالمعرفة التيتالمعرفة الجديدة التي  نفهم شيء ما إذا ربط
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ت في لدى الطالبات الجديدا المعرفيةاالستجابة على فهم ال ناحيةبالفعل.
حديد ت الباتستطيع الطت، استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

طاء وإع ةصحيحبالمفردات المحيطة وتصنيف المفردات وترجمة الجمل 
 الفهم: ناحية على طالباتالمعرفية ل ةلى المفردات المناسبة. االستجابأمثلة ع

 
 نبحي  الفهم ابة  المعرفي  علىتسجاال 1.00ول جد     

 مؤشر
 ماموع الطبلببت

 ال إجبة  إجبة  خطيئ  إجبة  صحيح 
تحديد المفردات 

 المحيطة
18 9 - 

 - - 28 وتصنيف المفردات
وترجمة الجمل 

 ةصحيحب
26 1 - 

لى إعطاء أمثلة ع
 المفردات المناسبة

22 8 - 

على  راتقاد اتطالب 18يصل إلى بناءً على الجدول أعاله، هناك ما 
لك من ر إلى ذيحدد المفردات المحيطة. يشا في المؤشرالفهم  ناحيةتحقيق 

 الباتط 9وما يصل إلى  ةصحيحإجابة ب نأجاب اتطالب 18خالل وجود 
على  يئةإجابة خطب نأجاب اّلتيال الباتمن الط ةكثير  .إجابة خطيئةب نأجاب

ستخدمون تنادراً ما  ن، ألنهوات المدرسيةأدوهو المفردات عن  3السؤال رقم 
ي مؤشر ف المفردات. الباتمن الط ةنسى الكثير تالكلمة في التواصل، لذلك 

وغير  ةصحيحإجابة ب نأجاب الباتالط 28 صنيف المفردات ما يصل إلىت
ثم على مؤشر ترجمة الجمل . إجابة خطيئةب نأجاب الباتمن ط موجود
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 ة واحدةطالب توأجاب ةصحيحإجابة ب اتبطال 26ما يصل إلى ثم ، ةصحيحب
مؤشر المستخدم. وعلى ال فعلبسبب عدم الدقة في ترجمة ال بإجابة خطيئة

إجابة ب نأجابات طالب 22ما يصل إلى ، طاء أمثلة على المفردات المناسبةإع
 ينتال الباتالط ةمعظم ت. كانن بإجابة خطيئةأجاب الباتط 8و  ةصحيح

ين في  ألجوبة وكانوا مخطئعدم توافق األسئلة وا بسبب بإجابة خطيئة نأجاب
حصلن على  اتطالب 11أن  49.ستنتاج في الجدول . ويمكن االنكتاباته

ة بنسب حصلن على فئة جيد جدا اتطالب 13، و  ٪.248.ممتاز بنسبة  فئة
بنسبة  جيد جداطالبات حصلن على فئة  3، وما يصل إلى  ٪.941.
أيًضا على  راتقاد الباتأن معظم الط االستنتاجلذلك يمكن  .11411٪
 الفهم. ناحيةتحقيق 

في . فهملا ناحيةبناًء على نتائج البحث من خالل المقابلة التي تشمل 
فهم المواد التي تم تدريسها وليس مجرد ل الباتطلب من الطت، ناحيةال ههذ

ن فإ لباتاالفهم وفًقا لبعض الط ناحيةعلى  لةحفظها. بناًء على نتائج المقاب
ا سهلة الفهم. كم وسيلة حائط الكلماتالمفردات والمعاني المعروضة على 

كل في شجد صعوبة في أن تكون المفردات المعروضة تما زال  نأن بعضه
 رالختبا، وفًقا لنتائج انسهل فهمهتفقط  اإلسم، فإذا كانت في شكل الفعل

ل الطالبات و فهم حص ناحيةالمعرفية في  بةعلى االستجا ةالتي أجراها الباحث
 .جيد جداعلى نتائج االختبار ضمن فئة 

 
في  على نبحي  الجطبيق لدى الطبلببت الاديدات المعرفي االتسجابة    0

في معهد دار الهارة للبنبت  اتسجيعبب المفردات ةوتسيل  حبئط الكلمبت
 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 
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لطالبات ا لدى المعرفيةاالستجابة  من تطبيق ناحيةتتم اإلشارة إلى 
 من خالل مؤشر الجديدات في استيعاب المفردات بوسيلة حائط الكلمات

جمل في ز الوفر  المثالية ةالجمل المفقودة وترتيب الكلمات في جمل تكمل
يق هي كما التطب ناحيةل الباتالطلدى  المعرفيةة ستجابالفقرات صحيحة. ا

 يلي:

 جطبيقنبحي  ال ابة  المعرفي  علىتسجاال 1.01جدول      

 مؤشر
 ماموع الطبلببت

 ال إجبة  إجبة  خطيئ  إجبة  صحيح 
 1 3 23 تكمل الجملة المفقودة

ترتيب الكلمات في 
 جملة المثالية

26 1 - 

فرز الجمل إلى فقرات 
 صحيحة

22 9 - 

تمكنت من  اتطالب 23ما يصل إلى ، استناًدا إلى الجدول أعاله
ى لجمل المفقودة وأجاب ما يصل إلا تكملمؤشر  علىالتطبيق  ناحيةتحقيق 

لجمل ا تكملال تزال هناك أخطاء في  نهنأل إجابة خطيئةب نأجاب الباتط 3
نما . بي، وطالبة واحدة ال إجابة من السؤلسم مناسبالفعل أو اإلباستخدام 

 إجابةب نأجاب اتطالب 26صحيح، على مؤشر ترتيب الكلمات في جمل ب
 فرز الجمل إلى. وعلى مؤشر خطيئة بةإجاب تأجاب طالبة واحدةو  ةصحيح

وما يصل  ةصحيح إجابةب نأجابالبات الط 22 ما يصل إلى فقرات صحيحة
ال تزال هناك طالبات  نوذلك ألنه إجابة خطيئةب نأجابالبات الط 9 إلى

فرز الجمل إلى فقرات يجدن صعوبة في مخطئات وال يفهمن المفردات و 
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حصلن على  باتطال 18أن  46.ويمكن االستنتاج في الجدول  .صحيحة
، ٪33433بنسبة  طالبات على فئة جيد جدا 8،  ٪62486فئة ممتاز بنسبة 

 االستنتاج. لذلك يمكن ٪348على فئة مقبول بنسبة  تحصل ةواحد طالبةو 
 ناحية التطبيق.أيًضا على تحقيق  راتقاد الباتأن معظم الط

. تطبيقلناحية ا بناًء على نتائج البحث من خالل المقابلة التي تشمل
ي مواقف تنفيذ المبادئ والمفاهيم فل الباتطلب من الطتالتطبيق،  ناحيةفي 

، طبقت ةمعينة. هذه القدرة أعلى من القدرة السابقة. بناًء على نتائج المقابل
 معهدبالطالبات المفردات التي حصلن عليها في التواصل اليومي ألن طالبات 

أشهر من دخول  6استخدام اللغة الرسمية بعد منهن  تطُلبللبنات دار الهجرة 
رسمية تطبيق اللغة ال نمنه ت. لكن في األشهر الثالثة األولى، طُلبالمعهد

، ولكنم. وحفظ المفردات التي توزع كل يو  نللتواصل اليومي، حتى يتم تدريبه
جابة إلى فإن االست. ستخدمون اللغة اإلندونيسيةت نمفردات، فإنهال يننسأإذا 
 بناًء على نتائج االختبار تحصل على فئة ممتاز. طبيقالت ةناحي

 ،منطقة قرية باتونج سينداي ألوس في للبناتدار الهجرة  عهدتقع م
مستوى في  اتديالجد الباتقبل الطتتان الجنوبية. كل عام كاليمان،  رتابورابم

رسة مدو  مدرسة اإلبتدائيةمن  نّ بعضه الثانوية.مدرسة و مدرسة المتوسطة 
ا اللغة درسو تلم  مدرسة المتوسطة التيو مدرسة المتوسطة وكذلك  تدائيةإلب

 للبناترة دار الهج معهددرسوا اللغة العربية من قبل. تالعربية على اإلطالق أو 
التواصل  اإلنجليزية فيو  التي تطبق اللغة العربية المعهد العشرىمن  واحد وه

على  رداتالمف دّرسةالم كتبت، في تعلم اللغة العربية في الفصل اليومي.
تم إرشاد تثم  ،مدّرسةالمفردات التي قرأها ال طالباتتبع التفقط، ثم  السبورة

ه ب للقراءة والحفظ. التعلم مثل هذا هو بالتأكيد رتيب إذا تم القيام الطالبات
، يلةوسنت تستخدم الامثيرة لالهتمام. إذا ك سيلةبشكل متكرر دون استخدام و 
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ا كان التعلم . إذفي التعلم في الفصل المحيطة يلةخدم الوسستت دّرسةفإن الم
، فلن ىنواحنشطين من جميع ال اتبطالجعل التتفاعلية و  يلةمدعوًما بوس

، لذلك .أكثر تحفيزًا لحفظ المفردات الباتكون الطتيكون التعلم رتيًبا وس
على ات استجابة الطالب ةالباحث ستعرف، لباإلضافة إلى التعلم في الفص

فظ المفردات التي يتم استخدامها حدعم يلة حائط الكلمات لتخدام وسسا
  خارج الفصل.

م ، تللبناتدار الهجرة  معهدمن نتائج البحث الذي تم إجراؤه في 
 لطالباتاالمعرفية  ةات تتعلق بالنتائج حول االستجابالحصول على بيان

ت. فظ المفرداحدعم يلة حائط الكلمات لاستخدام وس ات علىديالجد
 كالتالي:  بحثوجاءت نتائج ال

 لطالباتايظهر أن االستجابة المعرفية ، بناًء على نتائج تحليل البيانات
رة دار الهج معهدفي  يلة حائط الكلماتوسالصف السابع أ على استخدام 

بمعايير ممتاز،  ٪8249بناًء على نتائج االختبار حصلت على درجة  للبنات
التي  ةلابة المستجيبين من خالل المقابجوهذا يتضح أيًضا من خالل است

ي بيئة ف يلة حائط الكلماتوسذكرت أنها كانت مفيدة للغاية في استخدام 
وا الكثير حفظتلم  التيال اتديالجد الطالبات، خاصة معهد دار الهجرة للبنات

 بمعهد غةقسم الل من أستاذةمن المفردات من قبل. وبناءً على نتائج مقابلة مع 
يلة سو أنه من الصحيح أن الكثيرين توقفوا أمام  تذكر  تيال للبناترة دار الهج

 امعلى استخد متحمسين ات ألنهنّ ديالجد الباتالط هافإن حائط الكلمات
برنامج عمل من قسم اللغة هي  يلة حائط الكلماتوس. يلة حائط الكلماتوس
ت. تشمل بالمفردا نّ للمساعدة في زيادة معرفته منظمة الطالبت قسم اللغة من

 في معهد دار الهجرة للبناتقسم اللغة  اتالجهود األخرى التي بذلها مشرف
، الغة مرة واحدة في الشهر برمالهالل ، عقد فصفي تحسين حفظ المفردات
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صل اللغة فهذا ويتم إجراء فصل اللغة هذا خارج الفصل الدراسي. التعلم في 
 نّ ن الكثير منهتابة ألوتحسين الك الفعلالسابع يتم تدريسه لتصحيح  صفلل

اإلضافة . بأساليبو  فعلير من األخطاء في النطق وفًقا الكث نلديهال يزال 
، هناك جهد آخر لتحسين حفظ المفردات وهو أنه يتم عزف األغاني إلى ذلك

العربية أو النوادي التي تتحدث العربية واإلنجليزية كل صباح في وقت اإلفطار. 
كثر شيوًعا للمساعدة في األي ه ائط الكلماتوسيلة حفإن استخدام  ولكن

 ها أيًضا.ترأق ا أنتراه كل طالبةالتي  للمفردات ألنها وسيلة مرئية  ندعم حفظه
استجابة من ذكر الت ناحيةليل البيانات التي تظهر أن البناءً على نتائج تح

عم دل وسيلة حائط الكلماتاستخدام  ات علىديطالبات الجدال المعرفية
 بدرجةهر ج البيانات التي تظبناًء على نتائ يعنى فيئة ممتازردات فظ المفح

كرت أن التي ذ  ةدود المستجيبين من خالل المقابلأيًضا من ر  ، يتضح8.49٪
سيلة و دائًما ويتذكرون ويحفظون المفردات المعروضة على  يقرأن هنبعض

 صرفمن قبل. ب اعرفوهتسجل كل مفردات لم  ن، بل إن بعضهحائط الكلمات
ت كل سبمراجعة المفردات  ، فإن  وسيلة حائط الكلماتالنظر عن استخدام 

التي تم توزيعها لمدة  قسم اللغة الستدعاء المفردات هو أيًضا محاولة من
  ٪9848الفهم الذي يظهر نتائج االختبار بدرجة  ناحية. ثم في الماضىأسبوع 

ر من األخطاء ون الكثيكبرتت الباتال يزال الط ناحيةال هفئة جيد جًدا، في هذب
يم يتم تقد االختبارألنه على حول المعهد  تحديد المفردات ةفي مؤشر 

سيلة و المفردات التي نادراً ما تستخدم في التواصل اليومي. هذا يدل على أن 
تساعد على زيادة المعرفة بالمفردات ويسهل حفظها إذا تم  حائط الكلمات

دم في ستختإذا كان نادرًا ما ليومي. ا واصلتطبيق المفردات دائًما في االت
لتطبيق على ا ناحيةيعتمد ثم . فرداتفغالًبا ما تنسى الطالبات الم ،التواصل

ا من خالل أيضً  فئة ممتاز. يتضحب  ٪8.48 بدرجةنتائج االختبار التي تظهر 
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يها. ي يطبقن دائًما المفردات التي حصلن علتمع الطالبات الال ةنتائج المقابل
 ستخدام اللغةال تطلب من الطالبات، للبناتدار الهجرة  معهد في األنه

ه كان ال يزال صعًبا . على الرغم من أنالمعهدأشهر من دخول  6الرسمية بعد 
 معهدال ناألشهر الثالثة األولى من دخوله في نفقد تم إخباره ،نبالنسبة له

ن . ألنهرداتهفلما نلغة الرسمية عندما يعرفأن يعتادوا على التواصل باستخدام ال
 ،كونون عرضة للعقاب من قسم اللغةتستخدموا اللغة الرسمية، فستإذا لم 

ظها. عن المفردات ثم حفالبحث  نطلب منهت، و لصف السابعالمثال عقوبة 
، ولكن ال يوميةال نبتطبيق المفردات في اتصاالته نفي الواقع، قام العديد منه

، لذلك يتم عقد فصول الفعلم يزال هناك العديد من األخطاء في استخدا
 .موضح أعالهوالكتابة كما  ستخدام الفعلاللغة للمساعدة في تحسين ا

 

 

 

  

 

 

 

 

 


