استخدام وسائل ترخيم الحوائط لترقية قدرة التالميذ على مهارة الكالم
(حبث اإلجرائي يف الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج)
حبث
مقدم لكلية الًتبية والتدريس
لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل ىف الًتبية

إعداد:

سىت نورليلي
رقم التسجيل 960022425 :

كلية التربية والتدريس

جامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية الحكومية بنتن
ٓٔ11هٕٓٔ8/م

اإلقرار
إين أقر ققا بنن الححث رب

ادلوضوع "استخدام وسائل ترخيم الحوائط

في قدرة التالميذ على مهارة الكالم" (بحث اإلجرائي في الصف السابع
من مدرسة النور المتوسطة تنجيرانج) قم أنا شخصية بإعداده و وتقدميو
إىل قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتدري جبامعة سلطان موالنا قسن
الدين اإلسالمية احلكومية بننت ،وىو كلو من أفكاري وآرائي ما عدا
ادلقتحسات اليت ذكرت مصادرىا ومراجعها ،وىو من صميم ادلوضوع ،و أنا
مسئولة عن مجيع مضامني الححث ،وكذلك إذا وجد فيو األخطاء فهي تقع
على مسئولييت شخصية.
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ادلقر
سىت نورليلي
رقم التسجيل 960022425 :

أ

ملخص البحث
سىت نورليلي  ،رقم التسجيل ،960022425 :رب

موضوع  :استخدام

وسائل ترخيم الحوائط لترقية قدرة التالميذ على مهارة الكالم (بحث
اإلجرائي في الصف السابع من مدرسة النور المتوسطة تنجيرانج)
يهدف ىذا الححث اىل التعرف على استخدام وسائل ترخيم احلوائط لًتقية
قدرة التالميذ على مهارة الكالم يف الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة
تنجريانج واستخدم الحاقثة الطريقة اإلجرائية ،ورلتمع ىذا الححث ىو 62
تلميذا  .أي أساليب مجع الحيانات ادلستخدمة ىف ىذا الححث فتكون من
ادلالقظة وادلقابلة واالختحار والدراسة يف الكالم .وتوصل ىذا الححث اىل
نتائج ادلعدلة يف الدورة األوىل  10،56أو بقدر  % 02واالرتقاء من قحل
الدورة إىل الدورة األوىل  .% 90،65وارتق

يف الدورة الثانية صارت

 66،25أو بقدر  % 42واالرتقاء من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية
 .% 62،54وظهرت ىذه الًتقية أيضا ىف نتيجة ادلالقظة وادلقابلة.

ب

تصديق المشرف
إن الححث للطالب  :سىت نورليلي  ،رقم التسجيل  960022425 :رب

ادلوضوع  :استخدام وسائل ترخيم الحوائط لترقية قدرة التالميذ على
مهارة الكالم (حبث اإلجرائي يف الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة
تنجريانج) قد مت كتابتو وتستعد الكاتحة للمناقشة.

ادلشرف األول

ادلشرف الثاىن

الدكتور الحاج محمد معز الدين ،الماجستير

احمد فراجى ،الماجستير

الرقم الوظيفي 952520210222269221 :

رقم التوظيف9531۰2۰۲۲۰۰1۰۰۰۰۰۰ :

ج

استخدام وسائل ترخيم الحوائط لترقية قدرة التالميذ على مهارة الكالم
(حبث اإلجرائي يف الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج)
بحث

مقدم إىل قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتدريس
لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف الًتبية
إعداد
ستى نورليلي

رقم التسجيل 960022425 :
رب إشراف

ادلشرف األول

الدكتور الحاج محمد معز الدين ،الماجستير
الرقم الوظيفي 952520210222269221 :

ادلشرف الثاىن

احمد فراجى ،الماجستير
رقم التوظيف9531۰2۰۲۲۰۰1۰۰۰۰۰۰ :

دبوافقة
عميد كلية الًتبية والتدريس

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور الحاج سبحان ،الماجستير

دينا اندريئنا ،الماجستير

الرقم الوظيفي 952425920222269229 :

الرقم الوظيفي 953390290226900220 :

د

تصديق لجنة االمتحان
قد مت مناقشة ىذا الححث رب ادلوضوع  :استخدام وسائل ترخيم الحوائط
لترقية قدرة التالميذ على مهارة الكالم (حبث اإلجرائي يف الصف السابع من
مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج) ،يف يوم األربعاء من  91نوفمحري  0294أمام
جلنة االمتحان من كلية الًتبية والتدريس جبامعة سلطان موالنا قسن الدين
احلكومية اإلسالمية بننت .ومنح كاتب الححث بالدرجة اجلامعية األوىل يف الًتبية.
تقريرا بسريانج 91 ،نوفمحري 0294
لجنة االمتحان

رئيس اللجنة

سكريتري اللجنة

الدكتور الحاج محمد معز الدين ،الماجستير

علي معصوم ،الماجستير

الرقم الوظيفي 952520210222269221 :

ادلناقشة األوىل

الرقم الوظيفي - :

أعضاء اللجنة

ادلناقشة الثانية

الدكتورة ،الحاجة حنانة مختار الطبراني

ستي صالحة ،الماجستير

الرقم الوظيفي 952029260222260229 :

الرقم الوظيفي 954621000224290299 :

الدكتور الحاج محمد معز الدين ،الماجستير

احمد فراجى ،الماجستير

ادلشرف الثاىن

ادلشرف األول

الرقم الوظيفي 952520210222269221 :

رقم التوظيف9531۰2۰۲۲۰۰1۰۰۰۰۰۰ :

ه
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)(الشيخ الزرنوجي في تعليم المتعلم
Barang siapa menuntut ilmu demi akhirat
Berbahagialah dengan keunggulan dari Ar-Rasyad
Ah, betapa rugi bagi penuntut ilmu
Demi sesuatu dari orang sesamamu

و

إهداء
أهديت هذا البحث ألبي
وأمي إينوك
شفر الدين ّ

شمسية،وزوجي المحبوب
عبد الباسط وإخوتي

وأخواتي ،وسائر زمالئي
وشجعونى
الذين ساعدوني ّ
ودافعوني في تأدية هذا
البحث.

ز

السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االسم

 :سىت نورليلي

زلل وتاريخ ادليالد

 1 :أغوسطوس 9550

الوظيفة االجتماعية

 :طالب يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية
والتدريس جبامعة سلطان موالنا قسن الدين بننت

العنوان

 :ساكييت  -بندجيالنج 00036

المؤهالت العلمية
 .9ادلدرسة اإلبتدائية "ميدل ساري  " 9سنة  0229م  0222 -م
 .0ادلدرسة ادلتوسطة "مطلع األنوار لنهضة العلماء كادو كاونج بندجيالنج "
سنة  0222م  0225 -م
 .6ادلدرسة الثانوية اإلسالمية " مطلع األنوار لنهضة العلماء مينس" سنة
 0225م  0290 -م
 .0قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتدريس جبامعة "سلطان موالنا
قسن الدين" بننت سنة 0294 – 0296

ح

شكر وتقدير
احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم .والصالة والسالم
على زلمد سيد العرب والعجم .وعلى آلو وصححو ومن تحعو إىل يوم القيامة.
قد مت كتابة ىذا الححث رب موضوع  :استخدام وسائل ترخيم الحوائط

لترقية قدرة التالميذ على مهارة الكالم (حبث اإلجرائي يف الصف السابع من
مدرسة النور ادلتواسطة تنجريانج) ىذا ما اشتدت إليو احلاجة عند الحاقثة ىف
تكملة شرط من الشروط األزمة الشًتاك ادلناقشة النهائية من أجل قصول على
الشهادة اجلامعية األوىل ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتدريس من
جامعة سلطان موالنا قسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
اعتقدت الحاقثة أن ىف كتابة ىذه الرسالة مشكالت معروفة ،أن عون
اهلل ورمحتو وعون الذين يشًتكون ىف مساعدة ترتيحها قد انته الحاقثة من
كتابة ىذه الرسالة .وهبذه ادلناسحة تعود الحاقثة أن تقدم الشكر والتقدير إىل من
يلى :
 .9فضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور احلاج فوز اإلميان ،ادلاجستري ،مدير
اجلامعة سلطان موالنا قسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
 .0فضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور احلاج سححان ،ادلاجستري ،عميد كلية
الًتبية والتدريس جبامعة سلطان موالنا قسن الدين اإلسالمية احلكومية
بننت.
 .6فضيلة ادلكرمة األستاذة دينا اندريئنا ادلاجستري ،رئيسة قسم تعليم اللغة
العربية جبامعة سلطان موالنا قسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
 .0فضيلة الدكتور احلاج زلمد معز الدين ادلاجستري  ،كادلشرف األول.
 .1فضيلة امحد فراجى ادلاجستري ،كادلشرف الثاين.
ط

 .2سادت ادلدرسني وادلدرسات لدى قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية
والتدريس جبامعة سلطان موالنا قسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.
 .3فضيلة ادلكرم ادلعظم إىل رئيس مدرسة "النور" ادلتوسطة اإلسالمية
تنجريانج عحد الحاسط وسائر األساتيذ واألستاذات الذين قد مسحوا
للحاقثة أن تقوم بالححث العلمي فيها وقد ساعدوا الحاقثة علميا
واقتصاديا طول الدراسة فيها وبلغوا إىل استمرار دراستو ىف اجلامعة.
 .4زمالئى يف قسم تعليم اللغة العربية احملحوبون الذين شجعوا الحاقثة إلمتام
ىذا الححث.
عسى اهلل أن يثيب مجيع أعماذلم ويعفو ذنوهبم وجيزيهم خري اجلزاء
وإياه يسنل الحاقثة أن ذبعلو خالصا لوجهو الكرًن وسححا للفوز جبنات النعيم
وأن يكون ىذا الححث منافع كثرية للحاقثة ومجيع القارئني وخيتم لححثها خبري
ادلحني.
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