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 الملخص

 طبيق استراتيجيةت .8109األمة، ام ناصرة. 
 ترقيةصور لالبوسائل  (Card Shortالبطاقة الصغيرة )

الثامن بالمدرسة ب الصف الإتقان المفردات لط
 فونوروغو نجو غينالثالث محّمدية ال اإلسالمية المتوسطة

كلية . البحث العلمي.  8109 -8108السنة الدراسية 
لجامعة باقسم تعليم اللغة العربية  التربية والعلوم التعليمية

. المشرف الدوكتور اإلسالمية الحكومية فونوروغو
 اندوس الحاج حسن الماجستير.

 Cardالبطاقة الصغَتة ) األساسية: اسًتاتيجيةالكلمات 

Short )ووسائل الصور و إتقان ا١تفردات 

وجدت الباحثة مشكلة كثَتة يف تعليم اللغة العربية 
 نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية با١تدرسة ا١تتوسطة

منها، معظم الطالب مل  تويل اللغة العربية جيدا  فونوروغو
ونقصان الطالب يف فهم ا١تفردات اللغة العربية ونقصان 



 
 

iii 
 

احتمام الطالب عند شرح ا١تعليم. وٟتلي ىذه مشكالت 
فينبغي على ا١تدريسة اللغة العربية أن  طبيق االسًتاتيجية 

طبيق كت الطالبرغبة  ا١تناسبة بأحوال الطالب لتزو د
 . (Card Shortالبطاقة الصغَتة ) يجيةاسًتات

 Cardالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية تطبيق  و١تعرفة

Short ) ب الصف اللطيف  تعليم ا١تفردات صور البالوسائل
 نجو غ ن الثالثميد ة ا اإلسالمية الثامن با١تدرسة ا١تتوسطة

 إستخدمت 8109 -8108فونوروغو السنة الدراسية 
طبيق تكيف ( 0ما  لي : كالباحثة أسئلة البحث  

صور البالوسائل  (Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية 
ب الصف الثامن با١تدرسة الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةل

فونوروغو السنة نج و غ ن الثالثميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة
إتقان ا١تفردات  ترقيةكيف ( 8 ؟ 8109 -8108الدراسية 

ميد ة ا اإلسالمية ب الصف الثامن با١تدرسة ا١تتوسطةاللط
با  8109 -8108فونوروغو السنة الدراسية  غونج نالثالث 

 ؟  Card Shortإسًتاتيجية
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إلجابة أسئلة البحث، إستخدمت الباحثة نوع 
الباحثة  متاستخد .Kurt Lewinالبحث اإلجرائي بطراز 

اساليب ٚتع البيانات بطر قة ا١تالحظة وا١تقابلة والوثيقية 
واإلختبار. ويف ٖتليل البيانات يف ىذا البحث العلمي ىي 

 ٖتليل كميي وٖتليل وصفي. 
طبيق ت( 0فيما  لي: )البحث ىذا  نتائج وأما

صور البالوسائل ( Card Shortالبطاقة الصغَتة ) اسًتاتيجية
ب الصف الثامن با١تدرسة الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةل

فونوروغو السنة  نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة
ىي تبدأ ا١تدريسة باألمثلة بذكر  8109 -8108الدراسية 

ىييأت ا١تدريسة ا١تفردات ا١تتظمنة اليت تشمل يف ا١تادة. 
ات البطاقات والصور عن مادة التعليم اليت ٖتتوى على كلم

كل بطاقة وصورة من غَت ترتيب وقسيمتها ٨توى وعبارات، ل
الطالب وطلبت ا١تدريسة  على كل طالب وأمرت على كل 
طالب أن  طلب صاحبو اٟتامل ورقة ا١تناسبة معٌت 

ا١تدريسة اىل الطالب لوضع على السبورة  ا١تفردات. وأمرت
 بطاقتو اليت تناسبة، مث طلبت ا١تدريسة إىل الطالب عن ترجم
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 طبيق اسًتاتيجيةتكان ( 8. )وصورتو ووضعها يف اٞتملة
ب الصور لطالبالوسائل  (Card Shortالبطاقة الصغَتة )

الثالث ميد ة ا اإلسالمية الصف الثامن با١تدرسة ا١تتوسطة
ترقيي  8109 -8108فونوروغو السنة الدراسية  نجو غ ن

نتيجة  األول الدوروذلك يف إتقان ا١تفردات عند الطالب، 
إتقان ا١تفردات ىي أربعة الطالب بتقد ر "٦تتاز" وبالنسبة 

،  وأربعة  الطالب بتقد ر "جيدجدا" وبالنسبة 80ا١تؤ ة %
 86, 3وٜتسة الطالب بتقد ر "جيد" وبالنسبة % %80

 . ويف30, 6وستة الطالب بتقد ر "مقبول" وبالنسبة %
بيانات نتيجة إتقان ا١تفردات ىي نعرف من ال الثاني الدور

السابقة أن نتيجة الطالب يف الصف الثامن با ١تدرسة 
ا١تتوسطة اإلسالمية اميد ة الثالث  نغونج يف دورالثاين ىي 

 47, 4تسعة الطالب بتقد ر "٦تتاز" وبالنسبة ا١تؤ ة %
 48, 0وٙتانية الطالب بتقد ر "جيدجدا" وبالنسبة %

 .01, 5وطلبُت بتقد ر "جيد" وبالنسبة %
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث ﴾أ﴿
إن اللغة من أىم الظواىر االجتماعية اليت اغنت 

البشري، وىي ٝتة إنسانية، لذالك جيب أن تكون التفكَت 
يف خدمة أىداف اإلنسان وأعراضو اٟتقيقة. فرقي الفرد 
مرتبط بنمو لغتو وهنضتها.واللغة أ ضا من الظواىر اٟتضار ة 
ا١تهمة يف اجملتمع، وىي أما منطوقة أو مكتوبة أو مبصرة، 
ولوالىا مااستطاع اإلنسان اٟتفلظ على الًتاث والثقافة 

ا١تعرفة، واإلنسان خالل اللغة  ستطيع االتصال بأخر ن غَت و 
موجود ن يف الزمان وا١تكان فنحن نقرأ سَتىم وأخبارىم.  
إن للغة بعد ذلك وظاؤف، ومن ىذه الوظاؤف ما ىو 
أساسي ال ديكن ٕتاىلو ومنها ماىو ثانوي، وىذا  كشف 
 عم أمهيتها لإلنسان فردا أو ٚتاعة. فاللغة وسيلة للتفكَت
والتعبَت واالتصال والتواصل، وإهنا تؤدي دورا مهما يف عملية
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التعليم والتعلم وتساعد على نقل الًتاث من جيل  
  0إل جيل وتعمل على حفظو من الضياع.

اللغة العربية ىي إحدى اللغة القددية اليت شرفها ا 
الكرًن وحفظ بو قواعدىا وأساليبها وٚتا٢تا وٝتو  بالقرأن

فبذلك نعرف أن اللغة العربية ٢تا مكانة خاصة بُت  8تعابرىا.
اللغات العامل. كما أم أمهية ىذه اللغة تز د  وما بعد  ومفي 
عصرنا اٟتاضر، وترجع أمهية ىذه اللغة العربية إىل أساليب، 

ة اٟتد ث الشر ف، وىي: لغة القرأن الكرًن، اغة الصالة، لغ
 3وكذلك ا١تكانة االقتصاد ة للعرب عدد متكلمى العربية.

وىي تستخدم  4اللغة العربية ىي إحدى اللغات يف العامل.
                                                             

)عمان: دار اللغة العربية وناىجها وطرائق تدر سو، علي حسُت الدليمي،  1
 06 (،8115الشروق للنشر والتوز ع، 

دار العامل الكتب، )الر اض: وق تدر س اللغة العربية، ر طحسن مال عثمان،  2
0415 ،)087 

، )ر اض:  دون ا١تطبقة، أساليب تدر س اللغة العربيةعلى ا٠توىل،  د٤تم 3
0988 ،)09 

) وغياكرتا: فيارا واجانا،  Bahasa Arab Internasionalإبن بورداه،  4
8118 ،)0 
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رٝتية على عشر ن بلدا تقر با. حقيقتها من اللغات 
٢تا اكثر التناسب ١تائة مال ُت ا١تسلمُت يف العامل عربية كانت 

 ةوىي لغة وحدة ا١تسلمُت ألهنا لغاللغة العربية  5أم أجنبية.
مستخدمة يف عباداهتم. وأن القرآن الكرًن قد أنزلو ا باللغة 

 .العربية
تعليم اللغة ليس بأمر سهل ألن اٟتقيقة كثَت من  

الطالب مازالوا جيد ا١تشقة والصعوبة يف دراسة ىذه اللغة وال 
تاج ولذلك ٖتسيما يف استخدامها يف حياهتم اليومية. 

 6.صل أىداف التعليماللغة العربية ٔتدخل ا١تناسة لتو  ةسا١تدري 
الدراسية يف كانت اللغة العربية ىي إحدى مادة من ا١تواد 

ٚتع ا١تراحل الدراسية اإلسالمية قد تو سعت وتوفر تعليمها 
من اإلبتدائية إىل اٞتامعة.  أىداف تعليم اللغة يف ا١تدرسة 

 ىي تطو ر ا١تهارة اللغو ة و ىي مهارة الكالم ومهارة

                                                             
 وغياكرتا،  )Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya ازىر ارشد،  5

 00(، 8113فيالجار، فوستاكا 
)باندونج:  Strategi Pembelajaran Bahasaإسكندار واسيد و أخرون،  6

 56(، 8118روماجا روسداكر ا، 
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الكتابة. با١تهارة الكالم وا١تهارة الكتابة ترجيى الطالب أن  
 7و إتقان ا١تفردات جيدا. فهم عن اللغة العربية 

 هدف تعليم اللغة العربية بصورة عامة ٞتعل الطالب 
قادرا على أن حيسن استخدام اللغة الفصحى وحيسن 
توظيف اللغة العربية يف ٘تييز شئون اٟتياة اليومية يف ٥تتلف 

ة: لغة القران واٟتضارة والفكر اجملالت وحيب لغتو العربي
اللغة العربية أن خيتار  ةستاج ا١تدري ولذلك ٖت 8واألدب.

ألن ا١تدخل الذي  9.صل أىداف التعليما١تدخل ا١تناسب لتو 
تقتضي إىل ٧تاحة أو غَت ٧تاحة عن العملية التعليم. فينبغي 

اللغة العربية أن خيتار ا١تدخل ا١تناسب بأحوال  ةسا١تدري 
اسًتاتيجية ىي إحدى  .لتزو د رغبة الطالب لطالباال

ا٠تطاب يف كثَت من األحيان من تسليط الضوء يف نظام
                                                             

  Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyahل ىندرا،صيف7

 0(، 8117)جاكرتا: غاونج فرسادا، 
الثقافة للنشر والتوز ع، )القاىرة: دار تعليم اللغة العربية، مصطفى رسالن،  8

8115 ،)88 
)باندونج:  Strategi Pembelajaran Bahasaإسكندار واسيد و أخرون،  9

 56(، 8118روماجا روسداكر ا، 
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تعليم اللغة، حيكم دائما يف ٧تاح أو فشل برنامج تدر س  
اللغة من حالل اسًتاتيجية التدر س ا١تستخدمة، وذلك ألن 
اإلسًتاتيجية ىي ما حيدد ٖتقيق مضمون وكيفية تدر س 

افة اىل االختالف وسوف  ساعد ا ضا يف اللغات وباإلض
 01اسًتاتيجية التعليم الطالب ليكون احدث دائما.

 الثالثأما ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية ٤تمد ة و 
ومن  نغونج ىي إحدى ا١تدارس يف ا١تد نة فونوروغو. 

ة كثَتة يف تعليم اللغة العربية مالحظة وجدت الباحثة مشكل
 نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية با١تدرسة ا١تتوسطة

منها، معظم الطالب مل  تويل اللغة العربية جيدا  فونوروغو
ونقصان الطالب يف فهم ا١تفردات اللغة العربية ونقصان 

وأما من مقابلة   00.احتمام الطالب عند شرح ا١تعلم
 كثَتة منها، بعض الطالب  رغبوا  ةوجدت الباحثة مشكل

                                                             
) وغياكرتا:  Metodologi dan Strategi Alternatifرضية ز ن الد ن،  01

 50(، 8115فوستاكا رحلة، 
 . نغونج 3د ة ٤تمي ا١تالحضة با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية   11
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عن الدراسة اللغة العربية،  شعر الطالب صعوبة يف تعلم  
  08اللغة العربة.

ٟتلي ىذه مشكالت فينبغي على ا١تدريسة اللغة 
العربية أن  طبيق االسًتاتيجية ا١تناسبة بأحوال الطالب 

البطاقة الصغَتة  طبيق اسًتاتيجيةكت الطالبرغبة  لتزو د
(Card Short) . اسًتاتيجية( البطاقة الصغَتةCard Short )

ىي شكل النشاط  ستطيع العمل ا١تشرك إلستعمال  علم 
الفكرة ا٠تصائص، التصنيقية، حقيقة عن ا١توضوع و االعده 

ت، ٖترك البدنية  غلب ىذه اسًتاتيجية  ستطيع امو ا١تعل
  03بشكل حيوي الفصول اليت تشبع و بشم.

ومن خلفية البحث ا١تذكورة، تر د الباحثة أن تبحث 
. (Card Shortالبطاقة الصغَتة )عن التطبيق اسًتاتيجية 

طبيق ت وبذلك أخذت الباحثة موضوع البحث "
 بوسائل( Card Shortالبطاقة الصغيرة ) استراتيجية

                                                             
  نغونج. 3د ة ا١تقابلة با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية ٤تمي ا 08

 Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruanىشام ز ن و اخرون،  03

Tinggi  ،034(، 8118) غياكرتا: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سونان كليجغا 
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ب الصف اللط إتقان المفردات ترقيةصور لال 
محّمدية ال اإلسالمية الثامن بالمدرسة المتوسطة

 -8108فونوروغو السنة الدراسية  نجو غينالثالث 
8109" 

 

 تحديد البحث ﴾ب﴿

وأما ٖتد د البحث يف ىذا البحث العلمي عن 
بوسائل ( Card Short)البطاقة الصغَتة  طبيق اسًتاتيجيةت
ب الصف الثامن با١تدرسة الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةصور لال

فونوروغو السنة  نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة
 8109 -8108الدراسية 
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 أسئلة البحث  ﴾ج﴿

 وأما سؤال البحث يف ىذا البحث كما  لي :

 Cardالصغَتة )البطاقة  اسًتاتيجية طبيقتكيف  .0

Short) ب الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةصور لال بوسائل
ميد ة ا اإلسالمية الصف الثامن با١تدرسة ا١تتوسطة

 -8108فونوروغو السنة الدراسية نج و غ ن الثالث
 ؟ 8109

الثامن ب الصف اللطإتقان ا١تفردات  ترقية كيف .8
 غونج نالثالث ميد ة ا اإلسالمية با١تدرسة ا١تتوسطة

 8109 -8108فونوروغو السنة الدراسية 
 ؟  (Card Shortالبطاقة الصغَتة ) باسًتاتيجية
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  أهداف البحث ﴾د﴿

 وأما أىداف البحث يف ىذا البحث كما  لي :
 Cardالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية  طبيقت١تعرفة  .0

Short )ب الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةصور لالوسائل ب
ميد ة ا اإلسالمية الصف الثامن با١تدرسة ا١تتوسطة

-8108فونوروغو السنة الدراسية  نجو غ ن الثالث
8109. 

ب الصف الثامن اللطإتقان ا١تفردات  ترقية١تعرفة  .8
 نجو غ ن الثالثميد ة ا اإلسالمية با١تدرسة ا١تتوسطة

 8109 -8108فونوروغو السنة الدراسية 
 (Card Shortالبطاقة الصغَتة ) باسًتاتيجية
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 فوائد البحث ﴾ه﴿

 . فوائد نظر ة 0
أن تكون مساعدة لًتقية ا١تعارف العمة 

( Card Shortالبطاقة الصغَتة )ولًتقية اسًتاتيجية 
الثامن با١تدرسة ب الصف اللطيف تعليم ا١تفردات 

 نجو غ ن الثالثميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة
 فونوروغو

 فوائد عملية. 8
 أ. للمدريسة

ليكون البحث أحد ا١تراجع  رجع اليو 
با١تدرسة ا١تدريسون يف ترقية تعليم اللغة العربية 

 نجو غ ن الثالثميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة
.فونوروغو
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 للطالب ب.

لًتقية قدرات الطالب يف إتقان ا١تفردات 
 الثالثميد ة ا اإلسالمية با١تدرسة ا١تتوسطة

 .فونوروغو نجو غ ن
 ج. للباحثة 

ليكون البحث لز ادة ا١تعارف العلمية 
اٞتد دة يف تعليم اللغة العربية ا١تناسبة با ١تهنة 

 ا١تستقبل.العملية يف 
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾و﴿

ولكل باب مباحث  قسم ىذا البحث إىل ٜتسة أبواب،
 خاصة مرتبطة بعضها بعضا وىي:

على خلفية البحث  ٖتتوىقدمة : ا١ت  الباب األول
وأسئلة البحث وأىداف البحث ٖتد دو 
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البحث وفوائد البحث وتنظيم كتابة  
 تقر ر البحث.

عن تعر ف اسًتاتيجية  اإلطار النظرى:   الباب الثاىن
البطاقة التدر س وتعر ف اسًتاتيجية 

وتعر ف الوسائل ( Card Shortالصغَتة )
 الصور وتعر ف ا١تفردات.

 على نوع البحث ٖتتوىهج البحث : منالباب الثالث 
وقصد ومكان البحث ومتغَت البحث 
وا٠تطوات البحث وأسلوب ٚتع 

 البيانات وأسلوب ٖتليل البيانات.

 شتمل على البيانات العامة وىي تار خ  : الباب الرابع
تأسيس ا١تدرسة والرؤ ة والرسالة وأىدا 

ل الوسائل ا١تدرسة الًتبية للمدرسة واحوا
وا١تدرسُت والطالب يف ا١تدرسة ا١تتوسطة 

 نغونج  الثالثميد و ااإلسالمية 
 فونوروغو. و شتمل على البيانات
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تعليم اللغة ائج ا٠تاصة وىي عن نت 
العربية لطالب الصف الثامن باستخدام 

 Cardالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية 

Short.) 

ة و ص٠تامس : ا٠تا٘تة تشتمل على ا٠تالالباب ا
 االقًتاحات
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 باب الثانيلا
البحوث السابقة واإلطار النظري وهيكل التفكير وفروض 

 البحث
 
 البحوث السابقة ﴾أ﴿

 وليا ارنا مناسكنا، اٞتامعة اإلسالمية الكحكومية  .0
مقارنة عن نتائج تعليم دراسة فونوروغو، با١توضوع : 

 Cardالبطاقة الصغَتة )سًتاتيجية با اللغة العربية

Short)  وغَتىا لطالب الصف األول يف ا١تدرسة
 الثانو ة اإلسالمية اٟتكومية سيوالن ماد ون السنة

 8106-8105الدراسية 
التعليم يف ا١تدرسة الثانو ة اإلسالمية  ا٠تلفية البحث:

اٟتكومية سيوالن ماد ون استخدام طر قة ٤تاضرة 
كانت ىذه الطر قة جيدة بل و وطر قة مباشرة. 

الطالب الناشتُت يف تعليم اللغة العربية. وجب تغيَت 
 الطر قة يف تعليم اللغةالعربية حىت  كون الطالب
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 باستخدامناشتُت. فتغيَت الباحثة ىذه الطر قة  
 (Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية 

 وأسئلة البحث : 
سًتاتيجية با (. كيف نتائج تعليم اللغة العربية0

وغَتىا لطالب  (Card Shortالبطاقة الصغَتة )
الصف األول يف ا١تدرسة الثانو ة اإلسالمية اٟتكومية 

 ؟ 8106-8105سيوالن ماد ون السنة الدراسية 
(. ىل وجدت ا١تقارنة عن نتائج تعليم اللغة 8

 (Card Shortالبطاقة الصغَتة )سًتاتيجية العربيةبا
وغَتىا لطالب الصف األول يف ا١تدرسة الثانو ة 
اإلسالمية اٟتكومية سيوالن ماد ون السنة الدراسية 

 ؟8105-8106
وىذا البحث تستخدم الباحثة  البحث الكمي، و 

وأما نتائج البحث ٖتليل البياناهتا طر قة اإلحصائى. 
البطاقة سًتاتيجية با نتائج تعليم اللغة العربية(. 0:

وغَتىا لطالب الصف األول ( Card Shortالصغَتة )
 يف ا١تدرسة الثانو ة اإلسالمية اٟتكومية سيوالن
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يف درجة  8106-8105ة ماد ون السنة الدراسي 
(. نتائج 8% ، 85,33متوسطة بالنسبة ا١تؤ ة 

البطاقة الصغَتة سًتاتيجية با بغَت تعليم اللغة العربية
(Card Short)  وغَتىا لطالب الصف األول يف

ا١تدرسة الثانو ة اإلسالمية اٟتكومية سيوالن ماد ون 
يف درجة متوسطة  8106-8105السنة الدراسية 

 %.63,89ا١تؤ ة بالنسبة 
نويف نور اللطيفة، اٞتامعة اإلسالمية   .8

اسًتاتيجية  تطبيقالكحكومية فونوروغو، با١توضوع : 
يف ترقية الرغبة ونتائج  (Card Shortالبطاقة الصغَتة )

التدر س با١تواد عاقدة أخالق يف الصف الثالث 
اإلبتدائية األسالمية فتح ا٢تودى بندو عاوى  با١تدرسة

 .8107-8106الدراسية السنة 
نقصان الطالب يف فهم ا١تفردات وخلفية البحث : 

اللغة العربية ونقصان احتمام الطالب عند شرح 
البطاقة اسًتاتيجية  . وبذلك الباحثة تطبيقا١تعلم

 .(Card Shortالصغَتة )
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 وأسئلة البحث :
البطاقة الصغَتة اسًتاتيجية ب(. كيف تعليم 0 
(Card Short ) يف ترقية رغبة ونتائج التدر س با١تواد

خالق يف الصف الثالث با١تدرسة اإلبتدائية األعاقدة 
األسالمية فتح ا٢تودى بندو عاوى السنة الدراسية 

(. ىل تعليم العاقدة 8.؟  8106-8107
 (Card Shortالصغَتة )البطاقة سًتاتيجية األخالق با

تستطيع ترقية الرغبة ونتائج التدر س يف الصف 
الثالث با١تدرسة اإلبتدائية األسالمية فتح ا٢تودى 

 .8107-8106بندو عاوى السنة الدراسية 
و يف ىذا البحث تستخدم الباحثة  البحث 

وأما ليل البياناهتا البحث النوعي. اإلجرائي، و ٖت
البطاقة اسًتاتيجية  (. تطبيق0 نتائج البحث :

رغبة ونتائج التدر س  يترق( Card Shortالصغَتة )
 (.8%، 85,5ونتائجهم خالق األبا١تواد عاقدة 

(Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية  تطبيق
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 أخالقرغبة ونتائج التدر س با١تواد عاقدة  ترقي 
بالنسبة  0وترقي نتائجهم يف كل دورة. ويف دورة 

% ويف دورة 55،5بالنسبة  8%، يف دورة  38،5
 %.99،5بالنسبة  3

تري والندرى، اٞتامعة ٤تميد ة ماالنج،  با١توضوع :  .3
يف   (Card Shortالبطاقة الصغَتة )طر قة  تطبيق

يف الصف  لًتقية دافع الدراسية تعليم اللغة العربية
 ا١تتوسطة كوفا٧تونج ماالنج. با١تدرسة السابع

ا٠تلفية البحث : يف ترقية كيفية الًتبو ة فينبغى 
ا١تدرسة  فهم على فكرة التعليمية ا١تناسبة. احدى 
من الطر قة الىت تستخدم لًتقية فهم ا١تفردات ىي 

   (Card Shortالبطاقة الصغَتة )طر قة 
 وأسئلة البحث : 

 Cardالبطاقة الصغَتة )كيف تطبيق طر قة (. 0

Short) افع الدراسية و يف تعليم اللغة العربية لًتقية د
 يف الصف السابع با١تدرسة ا١تتوسطة كوفا٧تونج
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بالطر قة افع التدر س و د ترقية (. كيف8 .ماالنج 
يف تعليم اللغة العربية   (Card Short)البطاقة الصغَتة 

يف الصف السابع با١تدرسة ا١تتوسطة كوفا٧تونج 
 ماالنج.؟

و يف ىذا البحث تستخدم الباحثة  البحث النوعي، 
. وأما نتائج البحث و ٖتليل البياناهتا البحث النوعي

البطاقة الصغَتة (. أن تعليم ا١تفردات بالطر قة 0: 
(Card Short )التدر س يف مواد اللغة  ترقي نتائج

(. تعليم ا١تفردات 8%.  81العربية. ونتائجهم 
ترقي دوافع ( Card Shortالبطاقة الصغَتة )بالطر قة 

 %. 85التدر س يف مواد اللغة العربية. ونتائجهم 
وأما الفرق بُت ىذا البحث مع البحوث 

عن السابقة ىي : أن البحث األول تبحث الباحثة 
اسًتاتيجية ستخدام نتائج تعليم اللغة العربية با

. والبحث الثاين (Card Shortالبطاقة الصغَتة )
البطاقة الصغَتة اسًتاتيجية تبحث الباحثة عن تطبيق 

(Card Short) واد العاقدة.لًتقية نتائج تعليم يف ا١ت
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والبحث الثالث تبحث الباحثة عن تطبيق  
لًتقية   (Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية 

افع التعليم. وأما ىذا البحث ستبحث الباحثة و د
( Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية عن تطبيق 

إتقان ا١تفردات لطالب الصف  ًتقيةلوسائل صور لبا
 الثالثميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطةالثامن با١تدرسة 

 "8109 -8108فونوروغو السنة الدراسية  نجو غ ن

 

 اإلطار النظري ﴾ب﴿

  (Card Shortالبطاقة الصغيرة )استراتيجية  تعريف .0
 التدريس استراتيجية تعريف . أ

كثَت من األحيان   اسًتاتيجية ىي إحدى ا٠تطاب يف
من تسليط الضوء يف نظام تعليم اللغة، حيكم دائما يف 
٧تاح أو فشل برنامج تدر س اللغة من حالل اسًتاتيجية 
التدر س ا١تستخدمة، وذلك ألن اإلسًتاتيجية ىي ما
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حيدد ٖتقيق مضمون وكيفية تدر س اللغات وباإلضافة  
اىل االختالف وسوف  ساعد ا ضا يف اسًتاتيجية 

 04لتعليم الطالب ليكون احدث دائما.ا
ًتاتيجية تأيت يف باب الوسائل وىكذا فإني لفظة اس

اليت تقابل مفهوم ا١تقاصد واغابات يف السلوك واألفعال 
واإلجتماعية، مثلها يف السلوك واألفعال الفرد ة. فكل 
سلوك أو فعل إجتماعية مثاللو يف النتيجة قصد أو غا ة 

 تعرب عن حاجة أساسية.
إني اسًتاتيجية بعد ذلك تعٍت خط السَت للوصول  

إىل ا٢تدف أو اإلطار ا١توجو األساليب العمل والدليل 
الذي  رشد حالكتو. وتعٌت االسًتلتيجية فن استخدام 

وعليو فاسًتاتيجية التدر س  الوسائل لتحقيق األىداف.
على وفق ىذه ا١تفاىيم تعٌت اجملموعة األمور اإلرشاد ة 
اليت ٖتد د وتوجو مسار العمل ا١تدرس وخط سَته يف 

ألن التدر س بطبيعتو عملية وعقدة تتداخل الدرس

                                                             
  Metodologi dan Strategi Alternatif  ،50رضية ز ن الد ن،  04
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وتًتابط عناصرىا يف خطوات متتابعة، إذ أن كل  
اليت  ؤد ها خطوة تتأثر بااألىداف التعليمية والتحركات 

ا١تدرس و نظمها ليسيلر على وفقها يف عملية 
ان اسًتاتيجية التعليمية ىي أنشطة خطوات  05التدر س.

 06باستخدام طرائق ليصل إىل نتائج التعليمية ا١تطلوبة.
 

 (Card Shortالبطاقة الصغيرة )استراتيجية تعريف  . ب
ىي ( Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية 

اسًتاتيجية إحدى من اسًتاتيجية التعليمية العملي. 
ىي شكل النشاط  (Card Shortالبطاقة الصغَتة )

 ستطيع العمل ا١تشرك إلستعمال  علم الفكرة 
ا٠تصائص، التصنيقية، حقيقة عن ا١توضوع و االعده 

اسًتاتيجية  ستطيعت، ٖترك البدنية  غلب ىذه امو ا١تعل

                                                             
)عمان: دار اللغة العربية وناىجها وطرائق تدر سو، علي حسُت الدليمي،   05

 93(، 8115الشروق للنشر والتوز ع، 
)باندونج: روماجا روسداكر ا، ,  Strategi Pembelajaran عبد اجمليد 06

8104 ،)3 
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وىذه  بشكل حيوي الفصول اليت تشبع و بشم. 
 07لتعليم ا١تفردات. ةاسًتاتيجية مناسب

 

 Cardالبطاقة الصغيرة )استراتيجية ج. خطوات التنفيذ 

Short) 

 Cardالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية خطوات التنفيذ 

Short)كما  لي : 

ىييأت ا١تديرسة البطاقات والصور عن مادة  . أ
 التعليم اليت ٖتتوى على كلمات وعبارات

 وصورة من غَت ترتيبكل بطاقة ل . ب

 وقسيمتها ٨توى الطالبج. 

طلبت ا١تدريسة على كل طالب أن  طلب  . د
 صاحبو اٟتامل ورقة ا١تناسبة معٌت ا١تفردات

                                                             
 Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruanىشام ز ن و اخرون،  07

Tinggi، 034 
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على السبورة أمرت ا١تدريسة اىل الطالب لوضع  . ه
اليت تناسبة، مث طلبت ا١تدريسة إىل الطالب عن 

08.ترجم بطاقتو وصورتو ووضعها يف اٞتملة
 

 
 Cardالبطاقة الصغيرة )استراتيجية من د. فائض ونقائص 

Short ) 
 Cardالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية من . فائض 0

Short)كما  لي : 
الطالب يف ٚتع  العملية سهلة وتسهلا( 

 ا١تفردات متساوى
بسهولة أكرب يف سة در سوف  تحكم ا١تب( 

 تصرفات الطالب يف الفصل
ديكنو تشجيع الطالب على العمل مًعا  ج(

 واحًتام اآلراء

                                                             
، Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab، أمي ٤تموده 08

 69( 8118)ماالنج: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية، 
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 الطالب أكثر ٛتاسا يف ا١تشاركة يف التعلمد( 
الطالب بسهولة للمواد اليت  تم فهم ) ه

 09تدر سها
 

 Cardالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية من . نقائص 8

Short)  : كما  لى 
ج اإلستعداد قبل بدا ة األنشطة ا١تثال ا ٖتتا( 

 صناعة بطاقة وترتيبها
تاج الطالب إىل مز د من االىتمام ْتيث ٖتب( 

الطالب بشكل  ال ديكن اعتبار ٚتيع 
 صحيح

  تطلب وقتا طو الج( 
                                                             

19
يف  (Card Short)البطاقة الصغَتة اسًتاتيجية  تطبيق، نويف نور الطيفة  

اإلبتدائية  ترقية الرغبة ونتائج التدر س با١تواد عاقدة أخالق يف الصف الثالث با١تدرسة
)ْتث ، 8107-8106األسالمية فتح ا٢تودى بندو عاوى السنة الدراسية 

 03، (8107، فونوروغوالعلمي:اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية 
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ديكن أن ٕتعل الطالب أقل نشاطا يف د( 

 التحدث

 الصورتعريف وسائل  .8

 تعريف وسائل التعليمية . أ
ىناك عدة تعار ف لوسائل التعليم. وأصل كلمة 

ومعنها با للغة  mediumالوسيلة من اللغة االتينية 
. وىي أداة اإلصالية media dan perantaraاإلندونيسية 

الرسالة. وعريف عمر ٛتالك كما نقلو حجَت اه سنكي 
وسائل التعليم ىي أدوات مساعدة يف الًتبية ديكن 

لية التدر س لًتقية درجة الفعيالية استعما٢تا كو سلة يف عم
 81واالقتصاد ة يف اٟتصول على أىداف التدر س.

                                                             
لًتقية ا١تهارة الكالم يف تدر س اللغة العربية بالطر قة ا١تباشرة بيدي، ز اٛتد  81

الفصل األول ا١تكثف ٔتعهد "األمان" األسالمي للبنُت ٧تامباكان سوكورجيو فونوروغو 
)فونوروغو: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية،   ،8105-8104العام الدراسي 

8100،)41-40 
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الوسيلة التعليمية ىي ما  لجأ إليو ا١تدرس من 
أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم والتعليم 
وٖتسينها وتعز زىا. وىي تعليمية ألن ا١تعلم  ستخدمها 

 تعلم يف عملو، وىي تعليمية ألن الطالب 
بواسطتها.وتبدولنا أمهيتها من خالل إدراكنا واقع 
وظيفتها، إذ تتيح للمتعلم أم  ستخدم أكثر من حاسة 
وىحدة يف تعلمو. وىذا التعدد يف إستخدام اٟتواس 
 ساعد على ز ادة الفهم واالستدالل، خاصة وأهنا نوافد 
ا١تعرفة لإلنسان، وكلما زاد النوافد ا١تستقبلة طلما سهلت 

 سنت وهتززت عملية التعليم واالدراك.وٖت
على الغم من أن للوسيلة كل ىذه األمهية، فإن سوء 
ىختيارىا أو الفشل يف إستعملها قدحيول دون ٖتقيق 
أىدافنا الًتبو ة. ومن ىنا كان على ا١تدرس أن حيسن 

ئمة لطبيعة ا١تادة اليت  دريسها، اختيار الوسيلة ا١تال
وأنيتدريب على استخدامها يف الوقت ا١تناسب، مث ال بال
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يف استعما٢تا. إذ ىي عنصر من ٣تموعة عناصر تتالف  
وتتكامل لتحقيق ا٢تدف الذي  سعى ا١تدرس للوصول 

.  80اليو، وذلك با١تشاركة الفعالة بُت وبُت ا١تتعلم
التفاعل بُت  ترقياستخدام وسائل التعليمية ا١تناسبة 

  88كيفة التعليمية.  ة والطالب وترقيا١تدرس
 ما  لي :كوأىداف استخدام الوسائل التعليمية  

 تسهيل عملية التعليم يف الصف. .0
 ترقية اقتصاد ة عملية التعليم .8
بُت ا١تواد الدراسيىة وبُت  التناسب٤تافظة  .3

 تدر سها. أىداف

                                                             
) ونسكو: دار خصائص العربية وطرائق تدر سها، ٤تمود معروف،  80

 844-843(، 0988النفاس، 
، ) باندونج: سنار بارو ااغنسيندو،  Media Pengajaranنانا سوجانا،  88

8103 ،)7 
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مساعدة الطالب يف الًتكيز على عملية  .4

 83التعليم.
 

  تعريف وسائل الصور  . ب
ثَت من الصور ىو ٘تتمل الصحف واجملالت بك

الصور اٞتملة والرسومات لتوضحية اليت ديكن إختيار 
بعضها واستخدامها لتقر ب بعض ا١تفاىيم اجملرد إىل 

، مثل استعما٢تا يف دروس اٞتغرافيا، طالبأذىان ال
لتوضيح منابع ومصبات االهنا، أو حياة الشهوب، 

 وكذلك يف دروس ا٢تجاء والتهبَت لتعليم اللغة ا١تختلفة.
تساعد الصور والرسوم كبار الدراسُت وصغارىم على 

على الكلمات وا١تعاين كما تساعدعم على ربط التعبَت 
الفكلمة بالشيء الذي تشَت اليو، وقد  ستطيع ا١تعلم أن
                                                             

تدر س اللغة العربية بالطر قة ا١تباشرة لًتقية ا١تهارة الكالم يف بيدي، ز اٛتد   23
الفصل األول ا١تكثف ٔتعهد "األمان" األسالمي للبنُت ٧تامباكان سوكورجيو فونوروغو 

 40  ،8105-8104العام الدراسي 
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 صمم الكثَت من التمرنيات اليت تساعد الطالب على  
ا٢تجاء الصحيح مستخدما رسوما مبسطة كما يف أمثلة 

 ساعد الطالب يف فهم اليت  ىي اداة ةالصور  84األتية. 
  85ٌت ا١تفدرات.فهم معو  فكرة معينة

 
 الصور التعليمية شروط  . و

يدة اليت تستطيع أن الصور اٞتولذلك اختيار ا١تعلم 
تسهل عليو العملية التعليمية. وأما شروط الصور 

 :التعليمية وىي 
أن تكون الصورة والضحة ا١تعلم جيدة األخرج   .0

وضوع بشكل  بعد للبس ٚتع عناصر ا١ت ٖتتوى على
 عن ا١تشاىد

                                                             
استخدام الوسائل الصور يف تعليم ا١تهارة الكتابة الرمن صاحل،  ٤تمد فتح  84

، 8105-8104الصف العشر با١تدرسة الثانو ة دارا٢تدى ونوداد باليتار للعام الدراس 
 89-88، (8106)ْتث العلمي:اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية تولونج اغونج، 

 Media Pembelajaran Bahasa Arab، 56ىاب رشيدى ، عبد الو  85
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أن تكون الصورة ٤تدودة ا١تعلومات بعيدة عن   .8
 االكتظاظ.

 مرتبطة ٔتادة الدرس ومن بيئة ا١تتعلم الية.  .3
 86ٖتتوى على الناحية اٟتمالية يف التقاطها.   .4

 

 المفرداتتعريف إتقان  .3
 المفردات إتقانتعريف  . أ

  vocabularyا١تفردات يف اللغة اإل٧تليز ة ىي
فظية اليت تشكل ا١تفردات ىي ٣تموعة الكلمات الل

ي ٣تموعة الكلمات اليت تشكل اللغة اللغة. ا١تفردات ى
. 87 ستخدم الناس لرتيب اٞتملة وليواصل اجملتمع

                                                             
 30-31نفس ا١تراجع،  86
،  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif صطفِت،ا١ت شيف 87

 68-60(، 8100)ماالنج: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية، 
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 تفاوت ا٠ترباء يف ٖتد د القدر ا١تناسب من 
ا١تفردات الذي  نبغي أن نعلمو للدارسُت يف برامج تعليم 

 751العربية للناطقُت بلغات أخري. فبعضهم  قًتح من 
 -0111كلمة للمستوى األبتدائي. ومن   0111 –

 -0511كلمة للمستوى ا١تتوسط. ومن   0511
البعض متأثر للمستوى ا١تتقدم. و بدو أن ىذا  8111

  8511 -8111بالرأي القائل بأن تعليم األطفال من 
كلمة يف ا١ترحلة األبتدائية كاف ألن  كوين لد هم 
قاموسا  في ٔتطلبات اٟتياة. على شر طة أن  تعلموا 
مهًتتُت أساستُت : أوال مها تركيب الكلمة، وثانيهما  

 88كيفية استخدام القاموس. 
يف القاموس الكبَت اللغة اإلندونيسية إتقان ىو فهم 

مهارة ىو وقدرة على استخدام ا١تعرفة أو الذكاء. إتقان 
 جي وندنو لوفقا وفهم ٣تال العلوم أو اللغة.

                                                             
)مصر : جامعة تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا رشيد أٛتد طعيمة،   28

 096(، 0989منصورة، 
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 (Djiwandono)  ،  إتقان ا١تفردات ديكن تقسيمها إىل
اإلنتاجية النشطة واكتساب وىي إتقان ا١تفردات ُت إتقان

 ا١تفردات السلبية التقر بية.
إتقان ا١تفردات اإلنتاجية الفعالة عبارة عن مفردات 
مت إتقاهنا وفهمها وديكن استخدامها من قبل متعلمي 
اللغة بشكل طبيعي دون أي صعوبات يف التواصل أو 

أن إتقان ا١تفردات السلبية التقر بية ، وىو  وحدث. الت
ا١تفردات اليت مت إتقاهنا ، ال ديكن فهمو إال بواسطة 
متعلم اللغة من تعبَتات لغة اآلخر ن ، لكنو غَت قادر 
على استخدام ا١تفردات بشكل طبيعي يف التواصل أو 

ىي قدرة الشخص على إتقان ا١تفردات لذلك  التحدث.
الكلمات ا١توجودة يف اللغة ، الشفو ة فهم واستخدام 

 89وا١تكتوبة بشكل منتج ومستقبل.

                                                             
ترقية إتقان ا١تفردات اإلندونيسيا بألعاب الغات، ) اجملالت  وىرتو،  89

 8(، 8104:اٞتامعة اٟتكومية جاكرتا، 
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 أهداف تعليم المفردات . ب

  وأما أىداف من تعليم ا١تفردات كما  لي: 
 ليعريفو ا١تفردات اٞتد دة لطالب.  . أ

 تدر ب الطالب لينطق ا١تفردات ّتييد. . ب
 ليفهم معٌت ا١تفردات ّتييد.ج. 

 31التكليم.لفوائد ا١تفردات يف  د.
 

  أساس اختيار المفردات لتعليم اللغة العربية  ج.
 ما  لي :كوأساس اختيار ا١تفردات لتعليم اللغة العربية  

  :frekuency التواتر .0
تفضل الكلمة شائعة االستخدام 
 على غَتىا، مادامت متفقة معها يف ا١تعٌت.

وتستشار فيها قوائم ا١تفردات اليت أجرت 
 حصرا للكلمات ا١تستعملية.

                                                             
 Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi ،  د،ميعبد اٟت 31

Islam  ،33(، 8101)ماالنج: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية 
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  : range  التوزع او ا١تدى .8

تفضيل الكلمة اليت تستخدم يف 
أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف 

 بلد واحد.
  : availability ا١تتاحية .3

تفضيل الكلمة اليت تكون يف متناول 
تؤدي لو الفرد جيدىا حُت  طلبها. واليت 

معٌت ٤تددا. و قاس ىذا بسئال الناس عن 
الكلمات اليت  ستخدموهنا يف ٣تاالت 

 معينة.
  : familiarity األلفة .4

تفضيل الكلمة اليت تكون مألوفة 
عند األفراد على الكلمة ا١تهجورة نادرة 

االستخدام.
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  : coverege الشمول .5
تفضيل الكلمة اليت تغطي عدة 
اجملاالت يف وقت واحد على تلك اليت ال 

 ٗتدم إال ٣تاالت ٤تدودة.
 األمهية .6

تفضيل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند 
الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال 

 30حيتاجها أو حيتاجها قليال.
 

 طريقة تعليم المفردات . د
أما طر قة تعليم ا١تفردات  ستطيع أن  ستخدمها 

 ا١تعلم كما  لي :

                                                             
 096-095، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشيد أٛتد طعيمة، 30
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 ستماع الكلمةإ .0

ىذا ا٠تطوة األول،  عطي ا١تدرس الطالب 
فرصة ليستمع الكلمة اليت لفظها، أما بالكلمة 

 قدر اجملردة أو أما يف اٞتملة. إذا كان الطالب 
على الصوت الذي صوهتا ا١تدرس من ىذه 
الكلمة، فللمرة الثانية والثالثة فيقدروا على 

 استماعها صحيحا.
 لفظ الكلمة .8

وا٠تطوة التالية ىي  عطى ا١تدرس الطالب 
فرصة لتصو ت الكلمة اليت ٝتعوىا. وتصو ت 
الكلمة اٞتد دة تساعد الطالب على تذكرىا يف 

 وقت الطو ل.
 الكلمةاعطاء ا١تعٌت  .3

 عطى معٌت الكلمة للطالب مع عدم 
 استخدام الًتٚتة، إال اضطرت عليو.
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 قراءة الكلمة .4
وبعد أن استماع وتلفيظ مث فهم معٌت 
الكلمة اٞتد دة، فيكتب ا١تدرس الكلمة يف 

 ّتهر.السبورة، و عطى فرصة إىل الطالب ليقرئها 
 كتابة الكلمة .5

ة اٞتد دة وكانت إذا كتب الطالب الكلم
تلك الكلمة مازالت قائمة يف ذىنهم.، فتساعد 
على استيعاب ا١تفردات. وكتب الطالب يف  

 كتاهبم.
 تضاء الكلمة يف اٞتملة ا١تفيدة .6

ليم ا١تفردات ا٠تطوة األخَتة من أنشطة تع
ىي استخدام الكلمة يف اٞتملة الكاملة أم 

 38ا١تفيدة، شفو ا أو ٖتر ر ا. 

                                                             
)ماالنج: ، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أٛتد فؤاد إ فيندي 38

 010-99(، 8115مشكاة، 
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 هيكل التفكير ﴾ج﴿

ىيكل التفكَت ىو تصميم ا١تفاىم عن النظر ة 
ا١تتعلقة الظواىر ا١تهمة.ىيكل التفكَت ىي صورة فكر ة عن 
مناسبة بُت ا١تتغَت يف البحث.  فتستطيع الباحثة تقدًن 

إذا كان تعليم ا١تفردات باستخدام  ;التفكَت كما  ليىيكل 
ووسائل الصور ( Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية 

١تدرسة الب الصف الثامن باإتقان ا١تفردات لط ًتتقىف
 نغونج السنة الدراسية  الثالث ميد ةاا١تتوسطة اإلسالمية 

8108-8109. 

 فروض البحث ﴾د﴿

الفروض ىو اإلجابة ا١تؤقتة ألسئلة البحث النظر ة 
تطبيق و عترب أكثرىا صحيحا، وأما فروض البحث ىي إني 

 بوسائل الصور( Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية 
ب الصف الثامن با اللطإتقان ا١تفردات تقى تر سوف 

 نغونج السنة  الثالث ميد ةا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية 
 .8109-8108الدراسية 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع البحث ﴾أ﴿

الباحثة نوع البحث اإلجرائي. البحث  متإستخد
دور مهم لًتقية درجة التعليم إذا خَت تنفيذىا. اإلجرائي ىي 

معٌت من خَت تنفيذىا ىي شخص اليت تتعلق يف البحث 
اإلجرائي )ا١تدرسة( حياول لز ادة ا١تهارات يف النظر و وجب 
ا١تسئلة الذي  وقع يف التعليم الصفي من العملية اليت جيد 
جواب ا١تسئلة أو تصلح اٟتال مث تالحظ عمليتها لتقيس 

أنشطة ا١تالحضة على جتها. البحث اإلجرائي ىي نتي
تعكسة مْتث البحث اإلجرائي ىي  33الدراسية يف الفصل.

وأىداف من البحث 34لتحسُت وترقي الدراسية يف الفصل.
                                                             

)جاكرتا:  Penelitian Tindakan Kelasسوىرسيمي ار كنتو واخرون،  33
 3(، 8116بومى أكسرا، 
)جاكرتا: بومى   Melaksanakan PTK Itu Mudah ليح،صمسنور م 34

 01(، 8119أكسرا، 
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 ةساعد ا١تدرسكيفية الدراسية وت  ٖتسُت وترقيىي اإلجرائي  
الباحثة البحث التعاون.  خدمتإستالدراسية. شكلة ٟتلي ا١ت

و يف ىذا البحث  35.الباحثة يف مكان البحث شاركةم
 تًتكب من الدوران.

 
 موضوع البحث ﴾ب﴿

موضوع البحث ٢تذا البحث العلمي ىي الطالب يف 
 الثالثميد ة ا اإلسالمية با١تدرسة ا١تتوسطةالصف الثامن 

 طالب. 09وعددىم  فونوروغو نجو غ ن
 

 مكان البحث ﴾ج﴿
با١تدرسة  ٢تذا البحث العلمي ىي مكان البحث

.فونوروغو نجو غ ن الثالثميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة

                                                             
) وغياكرتا: فوستاكا رحلة،  Penelitian Tindakan Kelasدى، مفتاح ا٢ت 35

8105،) 44 
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 متغير البحث ﴾د﴿
 ما  لي :كمتغَت البحث ٢تذا البحث العلمي  

 (Card Shortالبطاقة الصغَتة )اسًتاتيجية  طبيقت .0
١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية الب الصف الثامن بالط
 فونوروغو. نغونج  الثالث ميد ةا

١تدرسة لطالب الصف الثامن باإتقان ا١تفردات  ترقية .8
 .ا١تتوسطة اإلسالمية اميد ة الثالث  نغونج فونوروغو

 

 البحث خطوات ﴾ه﴿

يف ىذا البحث استخدمت الباحثة ا٠تطوات البحث 
 وىي كما  لي : Kurt Lewinبطراز  
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 ا٠تطوات

 

 

 الصورة ا١تنعكسة             التنفيذ       

 

 

 ا١تالحظة                             

  

 ا٠تطوات  .0
اإلعداد اليت جعلتها لبحث اإلجرائي وىي 

تتكون من  ثبت اإلختبار تشحيص لتحد د
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ا١تسئلة، جعل ا٠تطة التعليم، وسائل التعليم،  
  الة و مادة لتطبيق البحث العلمي الصفي.

 التنفيذ .8
وىو وصفي التنفيذ الذي عملو خطة العمل 

 التنفيذ واإلجراءات العملي الذي  قام هبا.
 ا١تالحضة .3

عن اإلجراءات رقيم البيانات عن  وىي بُتي 
  عملية تطبيق التنفيذ الذي  قام هبا.

 الصورة ا١تنعكسة .4
وىي بُتي عن اإلجراءات التحليل ٟتصيل 
ا١تراقبة والصورة ا١تنعكسة عن العملية وأثر التنفيذ 

ر وا٠تطة اإلصالح، وشخص  تعلقها، ا١تعيا
 36لتنفيذ بعدىا.

                                                             
)باندونج:  رما مد ا،  Penelitian Tindakan Kelasقيب، األ ز ن 36

8117 ،)80 
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 أساليب جمع البيانات ﴾و﴿
للحصول على البيانات الالزمة يف ىذا البحث 

 تستخدم الباحثة األساليب ٞتمع البيانات كما  لي:
 ا١تالحظة .0

ا١تال حظة ىي إحدى من أسالب ٚتع 
البيانات، ويف ىذه اٟتالة تقوم الباحثة با١تالحظة 
عن تدر س ا١تفردات يف الصف الثامن با١تدرسة 

ا١تتوسطة اإلسالمية اميد ة الثالث  نغونج.  
ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة ا١تالحظة غَت 

 ا١تشاركة. 
 ا١تقابلة .8

ا١تقابلة ىي عملية إدراك البيانات ٢تدف 
البحث بأسلوب األسئلة. ويف ىذا البحث 

. 37تستخدم الباحثة ا١تقابلة شبو النظامية

                                                             
)فونوروغو: اٞتامعة Penelitian Pendidikan ، أند تا دسي والنساري 37

 64(، 8108اإلسالمية اٟتكومية، 
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 الوثيقية .3
الوثيقية ىي إحدى من أساليب ٚتع 
البيانات ليحصل الكتابة ا١تهمة تتعلق يف ا١تسئلة 

ٚتعت الباحثة عن عدد ا١تبحوثة. وهبذه الطر قة 
الطالب ونتيجتهم يف االستيعاب على ا١تفردات 
العربية، وٗتطيط اإلجراء التعليمي يف تدر س 

 االستيعاب على ا١تفردات العربية.
 اإلختبار .4

اإلختبار موقف عملي تطبيق،  وضع فيو 
عارف وا١تعلومات الطالب للكشف عن ا١ت

وا١تفاىم واألفكار واألداءات السلوكية اليت 
اكتسبوىا خالل تعليمهم ١توضوع من 
ا١توضوعات أو مهارة من ا١تهارات يف مدة زمنية 

  38معيينة.

                                                             
 848، خصائص العربية وطرائق تدر سهامعروف،  ٤تمود 38
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 أساليب تحليل البيانات ﴾ز﴿
 تستخدمإ بناء على تقر ر ا١تشكالت السابقة،

كميي وٖتليل ات ىي ٖتليل  الباحثة اسلوب ٖتليل البيان
ٖتليل كمي ليقرير نتائج  مت الباحثةستخدوصفي.  إ

التدر س الطالب بتبحث عن  رموز نسبة منو ة  
  

قيمة  المتوسط 

قيمة القصى 
ليل وصفي ٖت إستخدمت الباحثةو  %001.39  

 41.ليقرير ترقية الدراسية
 يف ىذا البحث ىو ٖتليل البياناتٖتليل البيانات  

40ىوبَتمان.(Huberman) و   (Miles) طراز ميلسب

                                                             
 Melaksanakan PTK Itu Mudah ،45 مسنور مسليح، 39

 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Dسوغي  ونو،  41

 9 (،8105بيتا،ى )باندونج: الف
تدر س اللغة العربية بالطر قة ا١تباشرة لًتقية ا١تهارة الكالم يف بيدي، ز اٛتد   41

األول ا١تكثف ٔتعهد "األمان" األسالمي للبنُت ٧تامباكان سوكورجيو فونوروغو الفصل 
  8105،06-8104العام الدراسي 
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 عرض البيانات                        ٚتع البيانات          
 
 

        
  

 ٗتفيض البيانات   الغستنتاج من البيانات     
 
 
 

 ٗتفيض البيانات .0
ٗتفيض البيانات ىي ٗتليص وٖتد د 

 من حث ا١توضوع والشكل. البيانات
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 عرض البيانات .8
وبعد هنا ة من ٗتفيض البيانات فا٠تطوة 
بعدىا ىيي عرض البيانات. وأن عرض البيانات 
تسهل يف فهم ما وقع وتفظيم العمل مؤسسا 

 حصول الفهم.على 
 استنتاج البيانات .3

وبعدهنا ة من عرض البيانات ا٠تطوة بعدىا 
ىي أخذ اإلستنباط واإلستدالب. إذا استنباط 
ْتث نوعي فقد إجاب يف ٖتد دىا ومل تبق 
وتتسع حينما ذىبت الباحثة يف ميدان البحث. 

48 

 اٖتليل البيانات يف ىذالباحثة  تستخدمإ
ٖتليل مقياس القياس الفاصل كما ذكرت  البحث 

                                                             

 
 Posedur Penelitian Suatu Pendekatan،سوىرسيمي ار كنتو  42

Praktek  ،05(، 8118)جاكرتا: بومى أكسرا 
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 Dasar-Dasar Evaluasiسوىرسيمي أر كونتو يف كتاب "

Pendidikan " :43عن قرار نتائج الدراسية كما  لي 
 

 تقدير حروف قيمة رقم
 ٦تتاز أ 81-011 .0
 جيد جدا ب 66-79 .8
 جيد ج 56-65 .3
 مقبول د 41-55 .4
 ناقص ه 31-39 . 5

                                                             
)جاكرتا: بومي ، Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan سوىرسيمي أر كونتو، 43

 880(، 0996أكسارا، 
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 جدوال البحث اإلجرائي ﴾ح﴿

 التاريخ التنفيذ العملية الرقم

تأليف ا٠تطة البحث  0
 اإلجرائي

 نا ر  0
8109 

 نا ر  9 اإلعداد 8
8109 

 نا ر  05 تنفيذ تدر س الدور األول 3
8109 

 نا ر  84 تدر س الدور الثاينتنفيذ  4
8109 
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فربا ر  0 كتابة تقر ر البحث اإلجرائي 5
8109 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات

 

 عرض البيانات العامة ﴾أ﴿

تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية المحّمدية  .0
 الثالث ينغونج فونوروغو 

ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية امد ة الثالث إن 
كياي ىي إحدى ا١تؤسسات التعليمية اليت أسسها    نغونج

وىو شخصية رائدة يف تأسيس اٟتاج سيويت ىدي حوسنو، 
ٚتيب جوناعان ا١تؤسسات التعليمية اإلسالمية يف قر ة 

يف سياق كفاحو كان دائما  قدم التعليم من  فونوروغو.
وذلك ٞتعل   نغونجخالل ااضرات الد نية وخاصة يف فرع 

 .واجملتمع الد ٍت معهد د ٍت إسالميالشهَتة كقر ة   نغونج
كان قادرًا على ،  يمبسبب النضال الكبَت يف التعل

تطو ر التعليم من التعليم التقليدي إىل التعليم اٟتد ث ابتداءً 
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ا١تدرسة اإلبتدائية وا١تدرسة الوتوسطة وا١تدرسة  من مستوى 
واليت  إبتدائية مت إنشاء مدرسة  0963 عام الثانو ة. يف

كانت ال تزال يف ذلك الوقت ٖتتوي على فصلُت دراسيُت 
قام بتطو ر  0971ويف عام  .ة أطفالروضمها اآلن مباين 

 ا١تدرسة ا١تتوسطةالذ ن ىم اآلن  وا١تعلمة ا١تعلمُتتعليم 
ىي مؤسسة موجودة يف  ا١تدرسة الثانو ة. وىذه ا١تدرسةو 

 .٣تمع الكلية امد ة
 

 البعثة، الرسالة، أهداف .8
 البعثة . أ

 وثقافة البيئة". إ٧تازة"اإلسالم كفعة  تفوق يف 
 

 الرسالة . ب
التعليم والتوحية الفعال ْتيث  طو ر كل تنفيذ  (0

 طالب وفقا إلمكانتو.
تنمية روح التفوق بشكل مكتف على ٚتيع  (8

 ا١تواطنُت يف ا١تدرسة.
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تشجيع ومساعدة كل طالب على التعرف إمكانتو  (3

 حىت تطو ر على النحو األمثل.
ع التفوق يف تطبيق العلوم والتوكنولوجيا تنمية وتشجي (4

 والفن.
 التقد ر لتعاليم الد ن والثقافة الوطنية تنمية (5
 واألخالق الكردية  تقىجعل ا٠ترجيُت الذ ن   (6

 واإل٧تازات
 .نظيفة وٚتيلةو درسة صحية ا١تبيئة الخلق  (7
باٟتب للبيئة ْتيث تكون قادرة على اٟتفاظ  تنمية (8

 .على استدامتها بشكل صحيح ومسؤول
 .التعود على أن  كون دائًما مرتبطًا بيئًيا وروتينيًا (9

 
 أهداف.ج

منوذج الطالب الذ ن  تطورون على النحو األمثل  (0
 وفقا لقدراهتم
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 ٖتقيق تكو ن ا١تدارس ا١تستقلة.  (8
ٖتقيق الطالب القادر ن على تطو ر قدراهتم على  (3

 النحو األمثل.
 ٖتقيق برامج ا١تدرسة. (4
 تنفيذ حياة ا١تواطنُت ا١تسلمُت. (5
إنتاج خرجيُت  تمتعون ّتودة عالية ، ومنجزات عالية  (6

  سبحانو وتعاىل.  تقى، و  األخالق الكردية، و 
 صحية ونظيفة وٚتيلة.تنفيذ حياة إسالمية  (7
اٟتفاظ على البيئة واٟتفاظ عليها بشكل صحيح  (8

 .وصحيح
)إعادة االستخدام ، إعادة  R4ٖتقيق ثقافة  (9

التدو ر ، إعادة الزرع ، التقليل( ضد البيئة ايطة.
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 لمحة عن المدرسة .3
ا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسة  إسم ا١تدرسة

 اميد ة الثالث  نغونج فونوروغو
 ا١تتعمدة أ تصفيات اإلعتماد

الرقم اإلحصائ 
 ا١تدرسة

08083581105 

 0971 سنة التأسيس
الدوكتور أندوس شهر ن  إسم رئيس ا١تدرسة

 ا١تاجستَت
 001 عدد الطالب

 08 درسُتعدد ا١ت
 عنوان
 ٚتيب القر ة

 جونعان ا١تأمور ة
 فونوروغو ا١تنطقة
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 جاوى الشرقية ا١تقاطعة
 

 عدد الطالب  .4

 عدد الطالب 4.0اٞتدول 

مجموعات  الصفوف العدد
 IX VIII VII الصفوف

 الذكر 09 86 88 67
 األنثى 06 08 05 43

 العدد 35 38 37 001
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 التعليم واإلدارة التعليمية .5

 التعليم واإلدارة التعليمية 4.8اٞتدول 

التربية /  المؤشرات الرقم
 المعايير

 العدد

 
 

 
0. 

 

 
 

 
 درستأهيل الم

S8 8 
S0 01 
D3 - 
D8 0 
D0 - 

SLTA 5 
SLTP - 

SD - 
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8. 

 
 حالة التوظيف

PNS 8 
GTT Swasta 6 

  
GTY 01 
PTT - 

 01 ذ الجنسية .3
 8 أ

 
الوسائل المؤيرة لعملية التعلم والتعليم بالمدرسة  .6

 المتوسطة اإلسالمية المحّمدية الثالث ينغونج فونوروغو

 الوسائل ا١تؤ رة لعملية التعلم والتعليم 4.3اٞتدول 

 العدد الوسائل النوعية الرقم
 6 الفصول الدراسية  .0
 0 غرفة رئيس ا١تدرسة  .8
 0 غرفة ا١تعلمُت  .3
 0 غرفة نائب رئيس ا١تدرسة  .4



61 
 

 
 

 0 غرفة اإلدارة  .5
 0 غرفة اإلرشاد والتوعية  .6
 0 غرفة للعيادة الصحية  .7
 0 ٥تترب الطبيعية  .8
 0 ٥تترب اٟتاسوب  .9

 0 ا١تكتبة  .01
 0 ا١تسجد  .00
 4 اٟتمام  .08
 0 وقوف السيارات  .03
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بيان بأسماء الطالب في الصف الثامن بالمدرسة  .7
 ينغونج فونوروغو.المتوسطة اإلسالمية المحمديه الثالث 

 بيان بأٝتاء الطالب يف الصف الثامن 4.4اٞتدول      

 الجنس اإلسم الرقم
 ذ  أغوس تري كرنياوان .0
 ذ أٛتد صبيق العليم .8
 ذ أندي موالنا أد تيا .3
 ذ عرفة فيتو زنوبيا .4
 ذ  عز ز إ راوانتو .5
 ذ دافا أرمندا رزق ا .6
 ذ فإ زا إتقي .7
 ذ فجر فَتد ينشة٤تمد  .8
 ذ  ٤تمد إقبال أر ا فَتد ينشة .9

 ذ ٤تمد نوفل عدنا .01



63 
 

 
 

 ذ نبيل عكا أرداىن .00
 ذ  رجال ا١توقيف .08
 ذ ر و براستيا .03
 ذ  وسف رجال الفكر .04
 أ ألفنا رٛتتُت .05
 أ فبيناإ دا عائشة  .06
 أ عنا تول نور خارديا .07
 أ  كرنيا د سي فرب نا .08
 أ نندا سفتينا .09
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بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية بيان بأسماء المدرسين  .8
 المحمدية الثالث ينغونج فونوروغو

 بيان بأٝتاء ا١تدرسُت 4.5اٞتدول 

 المادة اإلسم الرقم
 القران حد ث الدوكتور أندوس شهر ن  .0
 امد ة ٤تفوظ   .8
 ماتيمتيكا جونو  .3
 اللغة اإل٧تليز ة كام الدمَتي  .4
 الفقو مهدي  .5
 العلم اإلقتصاد ة جوكو سوسيلو  .6
 عقدة أخالق سوسري إ رين  .7
 الًتبية الوطنية ٤تًتام  .8
اللغة  أنا رٛتاويت  .9

 اإلندونيسية
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 التار خ فيسكا  وليياناوايت  .01
العلم  شهر ا٢تودى  .00

 التكنولوجي
 الر اضية عبد الغاين ٤تمودي  .08
 اللغة العربية سيت عائشة  .03
 ماتيمتيكا فوجي ستويت  .04
 الر اضية إخوان ليل الر زا  .05
 العلم الطبيعية ر زكا أموا١توعرفة  .06
 اإلرشاد سيال دوي فتمال ساري  .07
العلم  إ ئس وحيونينج تياس  .08

 اإلجتماعي
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  عرض البيانات الخاصة ﴾ب﴿

جرى ىذا البحث اإلجرائي با١تدرسة ا١تتوسطة 
اإلسالمية امد ة الثالث  نغونج فونوروغو يف الصف 

 الثامن. كان ىذا البحث اإلجرائي كما  لي: 

 دور األولال .0
 ا٠تطية . أ

استنادا من ا١تالحظة أولية وخلفية البحث 
السابق، قام ىذا البحث اإلجرائي لًتقية إتقان 

غة العربية عن مادة الالعبون ا١تفردات يف تعليم اللل
البطاقة الصغَتة الر اضيون، بتطبيق إسًتاتيجية 

(Card Short ) وسائل الصور. ىييأت ا١تدريسة ٓتطة و
 العملية التعليم ووسائل الصور.

 التنفيذ  . ب
 مادةتعليم يف الدور األول  بحث عن كان ال

البطاقة إسًتاتيجية  بتطبيق. "العبون الر اضيون"ال
 ووسائل الصور. ( Card Shortالصغَتة )
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 ما  لي: كوأما خطوات التعليم يف الدور األول   
 العملية األوىل (0

باإللقاء السالم  بدأت ا١تدريسة الدرس
والدعاء. فحصت ا١تدريسة كشف اٟتضور 

ىذه الطالب. مث سألت ا١تدريسة عن ا١تادة يف 
 ا٠تصة، وىي عن ا١تادة "الالعبون الر اضيون".

 العملية الثانية (8
ا ات اليت ىو ذكر تبدأ ا١تدريسة باألمثلة ب

 ة البطاقاتسا١تدري  ىيأتعن الر اضيات.  ًتكبت
الالعبون الر اضيون اليت  تعليمالادة ممن والصور 

 ةوصور ة كل بطاقوعبارات.   ٖتتوى على كلمات
الطالب وطلبت  من غَت ترتيب وقسيمتها ٨توى

وأمرت على كل طالب  طالب ا١تدريسة  على كل
أن  طلب صاحبو اٟتامل ورقة ا١تناسبة معٌت 

سة اىل الطالب لوضعا١تدري  ا١تفردات. وأمرت
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 طلبت ا١تدريسة إىلمث  ،على السبورة اليت تناسبة 
ووضعها يف  وتبطاقتو وصور  عن ترجمالطالب 

 .اٞتملة
 العملية الثالثة (3

تكرير ا١تديرسة ا١تادة الالعبون الر اضيون 
وتلخصها. وٗتتتم ا١تدريسة الدرس بالدعاء 

 والسالم.
 ا١تالحظة . ج

يف ىذا التعليم قام ا١تالحظة يف عملية التعليم 
ونتائج التعليم. ٔتا أن قام ا١تالحظة والتقوًن ١تعرفة 

البطاقة إتقان ا١تفردات بعد تطبيق إسًتاتيجية 
ووسائل الصور. وأما نتائج  (Card Shortالصغَتة )

عملية الطالب الصف الثامن يف تعليم ا١تفردات 
ة امد ة الثالث  نغونج با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمي

 ما  لي:ك فونوروغو يف دور األول
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 4.6اٞتدول 
ب الصف الثامن يف تعليم ا١تفردات عملية الطال

با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية امد ة الثالث  نغونج 
 دور األولالفونوروغو يف 

 
 تقدير القيمة اإلسم الرقم

 جيد  65 أغوس تري كرنياوان .0
 ٦تتاز 81 العليمأٛتد صبيق  .8
 مقبول 55 أندي موالنا أد تيا .3
 جيد  65 عرفة فيتو زنوبيا .4
 مقبول 55 عز ز إ راوانتو .5
جيد  75 دافا أرمندا رزق ا .6

 جدا
 جيد 65 فإ زا إتقي .7
٤تمد فجر  .8

 فَتد ينشة
 مقبول 55



71 
 

 
 

٤تمد إقبال أر ا  .9
 فَتد ينشة

 جيد 65

 جيد  65 ٤تمد نوفل عدنا .01
 ٦تتاز 81 نبيل عكا أرداىن .00
 مقبول 55 رجال ا١توقيف .08
 مقبول 55 ر و براستيا .03
 مقبول 55  وسف رجال الفكر .04
 جيد جدا 57 ألفنا رٛتتُت .05
 ٦تتاز 81 إ دا عائشة فبينا .06

 ٦تتاز 81 خاردياعنا تول نور  .07

 ٦تتاز 81 كرنيا د سي فرب نا .08
 جيد جدا 75 نندا سفتينا .09
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وأمانتائج إتقان ا١تفردات الطالب الصف الثامن با 

 نغونج يف  الثالث١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية امد ة 
 الدور األوا كما  لي:

 
 4.7اٞتدول 

نتيجة إتقان ا١تفردات الطالب الصف الثامن يف 
تعليم ا١تفردات با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية امد ة 

 دور األولالالثالث  نغونج فونوروغو يف 
  تقدير  القيمة اإلسم الرقم

 جيد  61 أغوس تري كرنياوان .0
 ٦تتاز 81 أٛتد صبيق العليم .8
 مقبول 51 أندي موالنا أد تيا .3
 جيد  61 عرفة فيتو زنوبيا .4
 مقبول 51 عز ز إ راوانتو .5
 جيد جدا 71 دافا أرمندا رزق ا .6
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 جيد 61 فإ زا إتقي .7
 مقبول 51 ٤تمد فجر فَتد ينشة .8
٤تمد إقبال أر ا  .9

 فَتد ينشة
 جيد 61

 جيد  61 ٤تمد نوفل عدنا .01
 ٦تتاز 81 نبيل عكا أرداىن .00
 مقبول 51 رجال ا١توقيف .08
 مقبول 51 ر و براستيا .03
 مقبول 51  وسف رجال الفكر .04
 جيد جدا 17 ألفنا رٛتتُت .05
 ٦تتاز 81 إ دا عائشة فبينا .06

 ٦تتاز 81 عنا تول نور خارديا .07

 ٦تتاز 81 كرنيا د سي فرب نا .08
 جيد جدا 71 نندا سفتينا .09
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 د.  الصورة ا١تنعكسة

ومن البيان ا١تاضى عن التنفيذ وا١تالحظة يف التنفيذ 
البحث اإلجرائي مادة الالعبون الر اضيون باستخدام 

ووسائل  (Card Shortالبطاقة الصغَتة )إسًتاتيجية 
الصور ، تنتاج الباحثة أن العملية ونتيجة إتقان ا١تفردات 
الطالب الصف الثامن يف الدور األول مل  بلغ كما 
أرادت ا١تدريسة. فلذالك ٖتتاج ا١تدريسة دور الثاين لًتقية 

 إتقان ا١تفردات الطالب.
 

 دور الثانيال .8
 ا٠تطية . أ

استنادا من ا١تالحظة أولية وخلفية البحث 
قام ىذا البحث اإلجرائي لًتقية إتقان السابق، 

ا١تهنة ا١تفردات يف تعليم الللغة العربية عن مادة 
       البطاقة الصغَتةإسًتاتيجية  تطبيق، بالطبية
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 (Card Short) ىييأتلوسائل الصور. با 
 ل الصور.ٓتطة العملية التعليم ووسائسة ا١تدري 

 التنفيذ  . ب
ادة عن م بحث  الثاينتعليم يف الدور كان ال
البطاقة الصغَتة إسًتاتيجية  تطبيق. "ا١تهنة الطبية"

(Card Short)  ووسائل الصور. وأما خطوات التعليم
 ما  لي: ك ثاينيف الدور ال

 العملية األوىل (0
السالم باإللقاء  بدأت ا١تدريسة الدرس

والدعاء. فحصت ا١تدريسة كشف اٟتضور 
الطالب. مث سألت ا١تدريسة عن ا١تادة يف ىذه 

 .ا٠تصة، وىي عن ا١تادة ا١تهنة الطبية
 عملية الثانيةال (8

 ًتكباليت ت هنةذكر ا١تتبدأ ا١تدريسة باألمثلة ب
الوصور  ة البطاقاتسا١تدري  ىييأت. طبييةعن ال

 اليت ٖتتوى على كلمات ا١تهنة الطبية ادةم عن
من غَت ترتيب ةوصور  ل بطاقةكوعبارات. ل
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الطالب وطلبت ا١تدريسة  على  وقسيمتها ٨توى 
وأمرت على كل طالب أن  طلب  طالب كل

صاحبو اٟتامل ورقة ا١تناسبة معٌت ا١تفردات. 
على السبورة سة اىل الطالب لوضع ا١تدري  وأمرت

عن الطالب  طلبت ا١تدريسة إىلمث  ،اليت تناسبة
 .ووضعها يف اٞتملة وتبطاقتو وصور  ترجم

 

 العملية الثالثة (3
تكرير ا١تدريسة مادة ا١تهنة الطبية وتلخصها. 

 وٗتتتم ا١تدرسة الدرس بالدعاء والسالم.
 ا١تالحظة . ج

يف ىذا التعليم قام ا١تالحظة يف عملية التعليم 
ونتائج التعليم. ٔتا أن قام ا١تالحظة والتقوًن ١تعرفة إتقان 

 Cardالبطاقة الصغَتة )ا١تفردات بعد تنفيذ إسًتاتيجية 

Short)  عملية الطالب نتائج ووسائل الصور. وأما
با١تدرسة ا١تتوسطة الصف الثامن يف تعليم ا١تفردات
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د ة الثالث  نغونج فونوروغو يف دور اإلسالمية امي  
 ما  لي:ك الثاين

 4.8اٞتدول 
عملية الطالب الصف الثامن يف تعليم ا١تفردات 
با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية امد ة الثالث  نغونج 

 دور الثاينالفونوروغو يف 
 تقدير قيمة اإلسم الرقم

جيد  75 كرنياوانأغوس تري   .0
 جدا 

 ٦تتاز 91 أٛتد صبيق العليم .8
 جيد  65 أندي موالنا أد تيا .3
جيد  75 عرفة فيتو زنوبيا .4

 جدا
 جيد  65 عز ز إ راوانتو .5
 ٦تتاز 81 دافا أرمندا رزق ا .6
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 جيد جدا  75 فإ زا إتقي .7
 جيد جدا 75 ٤تمد فجر فَتد ينشة .8
٤تمد إقبال أر ا  .9

 فَتد ينشة
 جيد جدا  75

 ٦تتاز 81 ٤تمد نوفل عدنا .01
 ٦تتاز 81 نبيل عكا أرداىن .00
 جيد جدا  75 رجال ا١توقيف .08
 جيد  65 ر و براستيا .03
 جيد جدا  75  وسف رجال الفكر .04
 ٦تتاز 81 ألفنا رٛتتُت .05
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 ٦تتاز 81 إ دا عائشة فبينا .06
 ٦تتاز 91 عنا تول نور خارديا .07
 ٦تتاز 81 كرنيا د سي فرب نا .08
 ٦تتاز 81 نندا سفتينا .09

 
نتائج إتقان ا١تفردات الطالب الصف الثامن با وأما 

 نغونج يف الدور  ١3تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية امد ة 
 الثاين كما  لي:
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 4.9اٞتدول 
نتيجة إتقان ا١تفردات الطالب الصف الثامن يف تعليم 
ا١تفردات با١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية امد ة الثالث 

 الثاين الدور نغونج فونوروغو يف 

 تقدير القيمة اإلسم الرقم
أغوس تري   .0

 كرنياوان
جيد  81

 جدا 
 ٦تتاز 91 أٛتد صبيق العليم .8
 جيد  71 أندي موالنا أد تيا .3
جيد  81 عرفة فيتو زنوبيا .4

 جدا
جيد  81 عز ز إ راوانتو .5

 جدا
دافا أرمندا رزق  .6

 ا
 ٦تتاز 91



81 
 

 
 

جيد  81 فإ زا إتقي .7
 جدا

٤تمد فجر  .8
 فَتد ينشة

جيد  81
 جدا

٤تمد إقبال أر ا  .9
 فَتد ينشة

جيد  81
 جدا

  ٦تتاز 91 ٤تمد نوفل عدنا .01
 ٦تتاز 91 نبيل عكا أرداىن .00
جيد  81 رجال ا١توقيف .08

 جدا
 جيد  71 ر و براستيا .03
  وسف رجال .04

 الفكر
جيد  81

 جدا
 ٦تتاز 91 ألفنا رٛتتُت .05
 ٦تتاز 91 إ دا عائشة فبينا .06
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 ٦تتاز 91 عنا تول نور خارديا .07

 ٦تتاز 91 كرنيا د سي فرب نا .08
 ٦تتاز  91 نندا سفتينا .09
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 د.  الصورة ا١تنعكسة
ومن البيان ا١تاضى عن التنفيذ وا١تالحظة يف التنفيذ 
البحث اإلجرائي عن ا١تادة ا١تهنة الطبيية  باستخدام 

ووسائل  (Card Shortالبطاقة الصغَتة )إسًتاتيجية 
الصور ، تنتاج الباحثة أن العملية ونتيجة إتقان ا١تفردات 
الطالب الصف الثامن يف الدور الثاين تام وأكمال من 

 الدور األول. 
 
 تحليل البيانات كل الدور ﴾ج﴿

-Dasarذكرت سوىرسيمي أر كونتو يف كتاب "

Dasar Evaluasi Pendidikan " عن قرار نتائج الدراسية كما
 44 لي: 

 

 4.01اٞتدول 
                                                             

)جاكرتا: بومي ، Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan سوىرسيمي أر كونتو، 44
 880(، 0996أكسارا، 
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 قرار نتائج الدراسية
 تقدير حروف قيمة رقم
 ٦تتاز أ 81-011 .0
 جيد جدا ب 66-79 .8
 جيد ج 56-65 .3
 مقبول د 41-55 .4
 ناقص ه 31-39 . 5

 

إستخدمت الباحثة عن ىذا القرار لتحليل البيانات 
نتيجة إتقان ا١تفردات الطالب الصف الثامن با١تدرسة عن 

ا١تتوسطة اإلسالمية اميد ة الثالث  نغونج فونوروغو يف كل 
الدور.
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 دور األولال .0
 عملية . أ

 4.00اٞتدول 
 عملية الطالب الصف الثامن يف الدور اإلول

 نسبة المؤية عدد الطالب تقدير
05,8%  3 ٦تتاز  

 30,6%  6 جيد جدا
 36, 8 % 7 جيد

 05,8%  3 مقبول
 - - ناقص
 011% 09 عدد

 
نعرف من البيانات السابقة أن عملية الطالب 
يف الصف الثامن با ١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية 
اميد ة الثالث  نغونج يف دوراألول ىي ثالثة
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 05, 8الطالب بتقد ر "٦تتاز" وبالنسبة ا١تؤ ة % 
, 6وستة الطالب بتقد ر "جيدجدا" وبالنسبة %

, 8وسبعة الطالب بتقد ر "جيد" وبالنسبة % 30
, 8وثالثة الطالب بتقد ر "مقبول" وبالنسبة % 36
05 . 

 نتيجة . ب

 4.08اٞتدول 
يف الدور  نتيجة إتقان ا١تفردات الطالب الصف الثامن

 األول
 نسبة المؤية عدد الطالب تقدير
  % 86,3 5 ٦تتاز

 80%  4 جيد جدا
 86, 3%  5 جيد

 30,6%  6 مقبول
 - - ناقص
 011% 09 عدد
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نعرف من البيانات السابقة أن نتيجة الطالب 
اإلسالمية اميد ة يف الصف الثامن با ١تدرسة ا١تتوسطة 

الثالث  نغونج يف دوراألول ىي أربعة الطالب بتقد ر 
،  وأربعة  الطالب بتقد ر 80"٦تتاز" وبالنسبة ا١تؤ ة %
وٜتسة الطالب بتقد ر  80"جيدجدا" وبالنسبة %

وستة الطالب بتقد ر  86, 3"جيد" وبالنسبة %
 .30, 6"مقبول" وبالنسبة %

 دور الثانيال .8
 عملية . أ

 4.03اٞتدول 
 عملية الطالب الصف الثامن يف الدور الثاين

 نسبة المؤية عدد الطالب تقدير
  % 3 ,47 9 ٦تتاز

 36,8%  7 جيد جدا
 05, 7%  3 جيد
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 - - مقبول
 - - ناقص
 011% 09 عدد

 
نعرف من البيانات السابقة أن عملية الطالب يف 
الصف الثامن با ١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية اميد ة 
الثالث  نغونج يف دورالثاين ىي سبعة الطالب بتقد ر 

وسبعة الطالب بتقد ر  36, 8"٦تتاز" وبالنسبة ا١تؤ ة %
الب بتقد ر وٜتسة الط 36, 8"جيدجدا" وبالنسبة %

 .86, 3"جيد" وبالنسبة %
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 نتيجة . ب

 4.04اٞتدول 
نتيجة إتقان ا١تفردات الطالب الصف الثامن يف الدور 

 ثاينال
 نسبة المؤية عدد الطالب تقدير
47,4%  9 ٦تتاز  

 48,0%  8 جيد جدا
 01, 5%  8 جيد

 - - مقبول
 - - ناقص
 011% 09 عدد

 

نعرف من البيانات السابقة أن نتيجة الطالب يف 
الصف الثامن با ١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية اميد ة
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الثالث  نغونج يف دورالثاين ىي تسعة الطالب بتقد ر  
وٙتانية الطالب بتقد ر  47, 4"٦تتاز" وبالنسبة ا١تؤ ة %
بتقد ر "جيد"  وطلبُت 48, 0"جيدجدا" وبالنسبة %

 .01, 5وبالنسبة %
التعلم ىي قدرة الطالب على فهم وإتقان  نتيجة

يف ىذه  ا١توضوع الذي مت تدر سو يف وقت معُت.
الدراسة طر قة واحدة لقياس قدرات الطالب ىي 

ىذا االختبار استخدام االختبار. من ا١تتوقع أن  تمكن 
من ٖتد د مدى قدرة الطالب على إتقان ا١تواد اليت مت 

للبيانات أعاله ديكننا أن نعرف امن التعرض  تدر سها.
أن قدرة الطالب على إتقان ا١تفردات قد زادت من كل 

ما  لي:ك دورة. ديكننا رؤ ة ذلك يف الرسم البياين
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 ا٠تالصة ﴾أ﴿

من ا٠تالصة واإلقًتاحات. إختمت كب اإلختتام تًت 
طبيق ت الباحثة ىذا البحث العلمي ٖتىت ا١توضوع "

صور البوسائل  (Card Shortالبطاقة الصغَتة ) اسًتاتيجية
ب الصف الثامن با١تدرسة الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةل

فونوروغو السنة  نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة
وبا ٠تالصة ىذا البحث  ".8109 -8108الدراسية 

 العلمي كما  لي :

بوسائل ( Card Shortالبطاقة الصغَتة ) طبيق اسًتاتيجيةت .0
ب الصف الثامن الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةصور لال

 نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية با١تدرسة ا١تتوسطة
ىي تبدأ  8109 -8108فونوروغو السنة الدراسية 

ا١تدريسة باألمثلة بذكر ا١تفردات ا١تتظمنة اليت تشمل يف
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مادة  ىييأت ا١تدريسة البطاقات والصور عنا١تادة.  
كل بطاقة التعليم اليت ٖتتوى على كلمات وعبارات، ل

وصورة من غَت ترتيب وقسيمتها ٨توى الطالب وطلبت 
ا١تدريسة  على كل طالب وأمرت على كل طالب أن 
 طلب صاحبو اٟتامل ورقة ا١تناسبة معٌت ا١تفردات. 

ا١تدريسة اىل الطالب لوضع على السبورة اليت  وأمرت
دريسة إىل الطالب عن ترجم بطاقتو تناسبة، مث طلبت ا١ت

 وصورتو ووضعها يف اٞتملة.
 (Card Shortالبطاقة الصغَتة ) طبيق اسًتاتيجيةتكان  .8

 ب الصف الثامن با١تدرسة ا١تتوسطةالصور لطالبوسائل 
فونوروغو السنة  نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية
ترقيي إتقان ا١تفردات عند  8109 -8108الدراسية 
نتيجة إتقان ا١تفردات  ور األولالدوذلك يف الطالب، 

،  80ىي أربعة الطالب بتقد ر "٦تتاز" وبالنسبة ا١تؤ ة %
 80وأربعة  الطالب بتقد ر "جيدجدا" وبالنسبة %

 86, 3وٜتسة الطالب بتقد ر "جيد" وبالنسبة %
. ويف30, 6الطالب بتقد ر "مقبول" وبالنسبة %وستة 
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نتيجة إتقان ا١تفردات ىي نعرف من  ور الثانيالد 
البيانات السابقة أن نتيجة الطالب يف الصف الثامن با 
١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية اميد ة الثالث  نغونج يف 
دورالثاين ىي تسعة الطالب بتقد ر "٦تتاز" وبالنسبة 

وٙتانية الطالب بتقد ر "جيدجدا"  47, 4ا١تؤ ة %
وطلبُت بتقد ر "جيد" وبالنسبة  48, 0وبالنسبة %

%5 ,01. 
 

 اإلقتراحات ﴾ب﴿

وقد عرفت وفهم الباحثة ٚتيع ا١تسائل اليت تتعلق 
بالوسائل ( Card Shortالبطاقة الصغَتة ) سًتاتيجيةبتطبيق ا

ب الصف الثامن با١تدرسة الإتقان ا١تفردات لط ًتقيةصور لال
فونوروغو السنة  نجو غ نالثالث ميد ة ا اإلسالمية ا١تتوسطة

فالباحثة تقدم اإلقًتاحات كما  8109 -8108الدراسية 
 لي :
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 للمدرس .0
 نبغي ا١تدرسة اللغة العربية أن خيتار إسًتاتيجية  . أ

رغبة  لتزو دوالطر قة ا١تناسبة بأحوال الطالب 
  الطالب

اللغة العربية أن تطبيق إسًتاتيجية  ة نبغي ا١تدرس . ب
التدر س صحيحا لكي عملية التعليم أن  كون 

 مفروحا.
 للطالب .8

 نبغي الطالب أن  تعلموا باٞتهد واٞتيد لكي  . أ
 ا١تستقبل نافعا للمجتمع. كون 

اللغة  تعليم  نبغي الطالب أن  زاد رغبتهم يف . ب
العربية.
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 للباحثة .3
عسى أن  كون ىذا البحث نافعا ٞتميع من قرأ ىذا 

وإىل اٞتميع القارء أن  صلحوا األخطاء البحث. 
 والنقصان ا١توجودة من ىذا البحث.
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 قائمة المراجع

 

 المراجع العربية . أ
ر اض:  . الأساليب تدر س اللغة العربية . د٤تم، على ا٠توىل،

 .0988 .دون ا١تطبقة

اللغة العربية وناىجها وطرائق  .علي حسُت الدليمي،
 .والتوز ع عمان: دار الشروق للنشر. تدر سو
8115 . 

القاىرة: دار الثقافة . تعليم اللغة العربية .مصطفى رسالن،
 .8115 .للنشر والتوز ع

تدر س اللغة العربية بالطر قة ا١تباشرة لًتقية  .اٛتد بيدي،ز 
ا١تهارة الكالم يف الفصل األول ا١تكثف ٔتعهد 
"األمان" األسالمي للبنُت ٧تامباكان سوكورجيو
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وغو: فونور . 8105-8104فونوروغو العام الدراسي  
 .8100 .اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية

استخدام الوسائل الصور يف  .٤تمد، نٛتالر  فتح، صاحل
تعليم ا١تهارة الكتابة الصف العشر با١تدرسة 

باليتار للعام الدراس  الثانو ة دارا٢تدى ونوداد
ْتث العلمي:اٞتامعة .8104-8105

 .8106 .اإلسالمية اٟتكومية تولونج اغونج

مصر : . تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشيد، . أٛتد،طعيمة 
 .0989 .جامعة منصورة

الر اض: . وق تدر س اللغة العربيةر ط .حسن، مال عثمان،
 .0415 .دار العامل الكتب

 .خصائص العربية وطرائق تدر سها .معروف، ٤تمود
.0988 . ونسكو: دار النفاس
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 المراجع األجنبية . ب
. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya .ازىر، ارشد

 . 8113 .فوستاكا فيالجار   وغياكرتا،
 Penelitian Tindakan .سوىرسيمي واخرون، ار كنتو

Kelas .8116 .جاكرتا: بومى أكسرا. 
 Prosedur Penelitian Suatu. سوىرسيمي،ار كنتو

Pendekatan Praktek . ،جاكرتا: بومى أكسرا
8118.  

باندونج:  رما .  Penelitian Tindakan Kelas. ز ن، قيباأل
 .8117 .مد ا

 Metodologi Pengajaran Bahasa . أٛتد ،فؤاد ،إ فيندي

Arab .8115 .ماالنج: مشكاة. 
 وغياكرتا: فيارا . Bahasa Arab Internasional. إبن، بورداه

 . 8118 .واجانا
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 Mengukur Kemampuan Bahasa Arab  .عبد اٟتامد،

Untuk Studi Islam .نج: اٞتامعة اإلسالمية ماال
 .8101 .اٟتكومية

.  Metodologi dan Strategi Alternatif . رضية، ز ن، الد ن

 .8115.  وغياكرتا: فوستاكا رحلة
 Media Pembelajaran Bahasa .عبد، الواىاب ،رشيدى

Arab.  ماالنج: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية
 .8119 .ماالنج

 Strategi Pembelajaran Aktif di .ىشام و اخرون، ز ن

Perguruan Tinggi .  غياكرتا: اٞتامعة اإلسالمية و
 .8118 .اٟتكومية سونان كليجغا

جاكرتا:  . Penelitian Tindakan Kelas. سنجيا، و نا
 .8119 .كنجانا فرندا مد ا

بارو باندونج: سنار  .Media Pengajaran .ننا سوجانا،
 .8103 .ااغنسيندو
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 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif . ونو سوغي

dan R&D .8105. باندونج: الفلبيتا. 
 Dasar-Dasar Evaluasi .سوىرسيمي أر كونتو

Pendidikan .0996 .جاكرتا: بومي أكسارا. 
باندونج: روماجا . Strategi Pembelajaran .عبد د،ا١تاجي

 . 8104 .روسداكر ا
 Active Learning Dalam Pembelajaran .أمي، ٤تموده

Bahasa Arab . ماالنج: اٞتامعة اإلسالمية
 . 8118 .اٟتكومية

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab و.شيف صطفِت،ا١ت

Inovatif  .نج: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكوميةماال. 
8100. 

 .Melaksanakan PTK Itu Mudah .مسنور ليح،صم
 .8119 .جاكرتا: بومى أكسرا
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 Kemampuan Berbahasa Arab Siswa.ل صفي، ىندرا

Madrasah Aliyah  . جاكرتا: غاونج فرسادا. 
8117 . 

 وغياكرتا:  .Penelitian Tindakan Kelas .مفتاح ا٢تودى،
 . 8105 .فوستاكا رحلة

 Strategi Pembelajaran .إسكندار و أخرون، واسيد

Bahasa .8118 . باندونج: روماجا روسداكر ا.  
. Penelitian Pendidikan  . أند تا، دسي، والنساري

 . 8108 .وغو: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكوميةفونور 
 Peningkatan Pengusaan Kosakata Bahasa . وىرتو

Indonesia Melalui .Teknik Permainan Bahasa 

 8 .8104 .ية جاكرتااجملالت :اٞتامعة اٟتكوم
 Penerapan Strategi Card Short .نويف، نور ،الطيفة

Dalam Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajara 

Pada Materi Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas III 

MI Fathul Huda Bendo Ngawi tahun pelajaran 

بحث العلمي:اٞتامعة اإلسالمية ال.   .60%2-60%2
 8107 .اٟتكومية فونوروغو


