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ادللخص 
 Make A Match تطبيق إسًتاتيجية . 2019. الٌرزتة، صبيب

لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم Team Quiz  ك
اللغة العربية لطالب الصف العاشر مبدرسة نور 

اجملتهدين العالية اإلسالمية فونوركجو السنة 
. البحث العلمي.  ـ2019/ 2018الدراسية 

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك العلـو 
. التعليمية باصتامعة اإلسالمية اضتكومية فونوركجو
اظتشرؾ ىو الدكتور اضتاج أجوس ترل تشاىيو 

.  اظتاجستَت
 Team  ك Make A Match إسًتاتيجية : الكلمة األساسية

Quiz  ك اظتفردات
. تعليم  دكر مهٌم جدا لضماف بقاء اجملتمع أك األمة

ىذا ألف التعليم ىو أداة لًتقية كتطوير جودة اظتوارد 
من أجل حتقيق األىداؼ اظتذكورة مطلوبا للعمل . البشرية

كلكن الواقع الذم تواجهو ، .شاٌؽ من اجملتمع كاضتكومة



 

 

 

 

أنو ُب الواقع ُب اظتدارس كاصتامعات ُب إندكنيسيا ال تزاؿ 
كديكن على األقل رؤية . تواجو أنواع ؼتتلفة من العقبات

ىذه العقبات من حيث كسائل اإلعالـ كأساليب التعلم 
تعليم اللغة العربية كاليت ال . كالكتب اظتدرسية كالتعليمية

.  تزاؿ أقل نسبيا

 تعليم اللغة ظتعرفة. 1: أىداؼ عتذا البحث ىو
ية اإلسالمية فونوركجو عاؿالعربية َب مدرسة نور اجملتهدين اؿ

تطبيق  ظتعرفة. 2 ـ،2018/2019السنة الدراسية 
لًتقية  فهم Team Quiz  و Make A Match  إسًتاتيجية

اظتفردات َب تعليم اللغة العربية لطالب الصف العاشر 
ية اإلسالمية فونوركجو السنة عاؿمبدرسة نور اجملتهدين اؿ

إسًتاتيجية فعالية  ظتعرفة. 3ـ، 2018/2019الدراسية 
Make A Match  وTeam Quiz  فهم اظتفردات َب لًتقية ُب

تعليم اللغة العربية لطالب الصف العاشر مبدرسة نور 



 

 

 

 

اجملتهدين فونوركجو العالية اإلسالمية السنة الدرسية 
.  ـ2019/ 2018

. ىذا البحث نوع من البحث اإلجرائي الصفيٌ 
ية عاؿنور اجملتهدين اؿقامت الباحثة بالبحث ُب مدرسة 

 . ـ2019/ 2018  السنة الدراسيةاإلسالمية فونوركجو 
تستخدـ ىذا البحث اإلجرائي من طراز ىوبكينز ك يقدـ 

 مراحل كما 4ُب دكرتاف، ك ُب كل دكرتاف ترتيب على 
 .ختطيطة، تنفيذة، مالحظة ك انعكاسة: يلي

لطالب الصٌف العاشر  اإلجرائي البحثباعتماد 
مبدرسة نور اجملتهدين العالية اإلسالمية  فونوركجو السنة 

 Make A  إسًتاتيجية تنفيذ ـ ب2019 /2018الدراسية 

Match ك  Team Quiz  لًتقية نشاط الطالب ك نتائح تعليم
تعليم اللغة العربية الباحثة كجد َب الطالب فهم اظتفردات 

: اطتالصة كمايلى



 

 

 

 

 Team  ك Make A Match  إسًتاتيجية تنفيذ. 1

Quiz يستطيع ترقية  فهم اظتفردات َب الصٌف العاشر
مبدرسة نور اجملتهدين العالية اإلسالمية  فونوركجو 

 البحثنتائج .  ـ2019 /2018السنة الدراسية 
اإلجرائٌي عن نشاط الطالب على دكرتاف ُب فهم 

 ك Make A Matchالتعليم اللغة العربية باستخداـ 

Team Quiz . ترقية نشاط الطالب من دكر األكؿ إذل
دكر الثاين ُب ىذا البحث اإلجرائ قد يصلوا إذل 

من ىذا البحث اإلجرائ . نتيجة اظتعايَت األدىن
الطالب، كجد نتيجة 13يستطيع اف ينظر من عدد 

الطالب غَت تاما ألف التورل 1طالبا تاما، ك 10
طالب تاـ ُب نتيجة . اىتماما ك غائبا ُب الفصل

ك طالب غَت تاـ . 90،30الطالب النشاط 
ىذا نتائج البحث اإلجرائ قد يصل إذل . 7،69٪

 .اإلكتماؿ



 

 

 

 

 على دكرتاف فهم اظتفردات ُب اإلجرائيٌ نتائج البحث . 2
 Make Aالتعليم اللغة العربية باستخداـ باستخداـ 

Match ك Team Quiz الباحثة أف النتائج كانت 
َب دكر األكؿ نتائج التعليم الطالب ىو . مرضية

 الطالب، ك دكر 10٪ من عدد 76,9بنسبة اظتئوية 
 92،3 ىو ٪التعليم الطالب يعٌت بنسبة اظتئويةالثاىن 

نتائج درجة طالب من الدكرة .  الطالب12من عدد 
األكذل  إذل دكر الثاىن َب الصف العاشر ىو زيادة، 

. 92،3٪دكر الثاىن ٪ إذل 76,9من دكرة األكذل 
 فكذالك الباحثة يشعر .٪15،4كيادة النتائج ىو 

بالرضا مبا فيو الكفاية ، فإنو ال حيتاج إذل اظتتابعة إذل 
 . الدكرة التالية
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الباب األول 
 مقّدمة

خلفية البحث  . ﴿ أ ﴾
. تعليم  دكر مهٌم جدا لضماف بقاء اجملتمع أك األمة

ىذا ألف التعليم ىو أداة لًتقية كتطوير جودة اظتوارد 
من أجل حتقيق األىداؼ اظتذكورة مطلوبا للعمل . البشرية

 .شاٌؽ من اجملتمع كاضتكومة

إٌف عملية ُب التعليم ذات نوعية جٌيدة ، إذا كاف 
ُب التعٌليم حيٌقق شيئُت يتطابقاف بُت االسًتاتيجيات 

اظتستخدمة مع اظتواد اليت يتٌم تدريسها كالٌنتائج اليت ًٌب  

  

                                                 

أكريل حبرالدين، بصرم مصطفى،  اعتاميد ،عبد  
Pembelajaran Bahasa Arab ،)اصتميعة اضتكومية اإلسالمية : ماالنج

 . 158-157، )2008ماالنج فريس، 



2 
 

 

 

العملية ىي . اضتصوؿ عليها حتٌقق درجات عالية
 .نشاط يقـو بو الطالب ُب حتقيق أىداؼ التعليم

الٌلغة العربية ىي كاحدة من اظتوضوعات اليت حتتل 
إف اظتؤٌسستُت . مكانة ىاٌمة ُب عادل الٌتعليم ُب إندكنيسيا

ـٌ كاطتاٌص، على  التعليمتُت ُب إندكنيسيا، كمها العا
مستويات معٌينة كبرامج دراسٌية ، رتيعها تعليم اللغة العربية 

كجزء من اظتوضوع الذم جيب تدريسو مبا يتماشى مع 
.  اظتوضوعات األخرل

اسًتاتيجية التعليم ىي طريقة لتنظيم ػتتول الدركس 
، كتقدًن الدركس ، كإدارة أنشطة التعليم باستخداـ موارد 
التعليم اظتختلفة اليت ديكن أف يقـو هبا اظتعٌلم لدعم إنشاء 

يتٌم توجيو عملية تنظيم التعليم . كفٌعالية عملية التعليم

                                                 

 Penelitian Hasil Proses Belajarنانا سودجانا،  

Mengajar،) 23-22، )1995ردياجا ركشاندك، : باندكنج .  
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مكٌونات . كإدارتو مبكٌونات ؼتتلفة تسٌمى نظاـ التعليم
ىي رسائل الناس، اظتواد ، TCEA1997التعليم ، كقاؿ   

كلذلك ، فإف . األدات، التقنيات كاإلعدادات
اسًتاتيجيات التعليم ىي أىٌم جزء من تقنٌيات كأساليب 

  .اظتكٌوف ُب نظاـ التعليم

الواقع الذم تواجهو ، أنو ُب الواقع ُب اظتدارس 
كاصتامعات ُب إندكنيسيا ال تزاؿ تواجو أنواع ؼتتلفة من 

كديكن على األقل رؤية ىذه العقبات من حيث . العقبات
كسائل اإلعالـ كأساليب التعليم كالكتب اظتدرسية 

تعليم اللغة العربية كاليت ال تزاؿ أقل نسبيا ، . كالتعليمية
.   كىلم جرا

                                                 

 Strategi Pembelajaran Menyenangkan، دارمانساة 

dengan Humor ،)18-17.  )2011بومى أكسارا ، : جكارتا . 
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بناء على نتائج اظتقابالت األكذل اليت تفعل الباحث 
مبعٌلم اللغة العربية كطلبة َب الصف العاشر مبدرسة نور 
اجملتهدين العالية اإلسالمية فونوركجو، أف تعليم اللغة 

العربية ديكن يقاؿ جتت هناية صغَتىا، كاالسًتاتيجيات 
اظتستخدمة من قبل اظتعلمُت أقل جاذبية، كاظتعٌلم 

يستخدموف ااضرات كالتدريب العملي على التعليم، 
حىت يشعر الطالب بالتشبع بعملية التعليم ، كعدـ إدارة 

الفصل الدراسي حبيث يكوف اصتو ُب الفصل الدراسي أقل 
ا متعة ، كال يزاؿ دافع  لذلك ، . الطالب منخفضنا جدن

جيب على اظتعٌلم أف يكوف ذكيان ُب اختيار اإلسًتاتيجية 
الصحيحة أك طريقة التعليم حبيث يكوف تعليم اللغة العربية 

. أكثر إثارة كؽتتعة كديكن أف يعمل بشكل فعاؿ

                                                 

، 2018 نفمبَت 9 نتيجة اظتقابالت كاظتالحظات، اصتمعة  
 . العالية اإلسالمية مالراؾ فونوركجو" نور اجملتهدين"مبدرسة 
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 بوجود غتموعة متنوعة من العقبات اليت تنشأ 
بالتناكب ، سيكوف من اصتيد للمعٌلم معرفة كفهم كمتابعة 
اظتشاكل اظتختلفة اظتوجودة من خالؿ معرفة األىداؼ اليت 
جيب حتقيقها عن طريق تعليم اللغة العربية ألف اظتعٌلم ىو 

أحد مكونات التدريس الذم يلعب دكرنا مهمنا ، ألف أحد 
عوامل ؾتاح عملية التعليم ديكن حتديد التدريس من قبل 

.  اظتعٌلم

اظتفردات عبارة عن غتموعة من الكلمات اليت 
تشكل لغة يعرفها شخص ما ، كسيتم استخداـ غتموعة 

. من الكلمات ُب كتابة اصتمل أك التواصل مع اجملتمع
التواصل مع شخص ًب بناؤه باستخداـ اظتفردات اظتناسبة 



6 
 

 

 

كيعرض بشكل كاؼ كصف ظتستول الذكاء كالتعليم 
. ظتستخدمي اللغة

إف إتقاف اللغة ُب نطق اظتفردات اللغة العربية ، ىو 
اظتشكلة الرئيسية اليت جيب أف يتعامل معها اظتعلم حىت 

يتمكن الطالب من تعليم اظتفردات اليت ًب توفَتىا بشكل 
اللغة العربية اليت كاف جيب أف يستخدمها . صحيح 

الطالب ال تزاؿ دتثل صعوبة كبَتة جيب معاصتتها ُب أسرع 
كذلك ألف ىناؾ العديد من اظتفردات اليت ال . كقت ؽتكن

كافتقارىم إذل اضتماس  (الطالب)تزاؿ مسموعة من قبلهم 
اصتهد األكرل الذم جيب أف . أك الدافع ُب حفظ اظتفردات

يقـو بو أحد اظتعلمُت إذل الطالب ىو تعزيز الشعور باظتتعة 
. كاالىتماـ بتعليم اللغة العربية ، خاصة ُب إتقاف اظتفردات

                                                 

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab شيفوؿ مصطفى، 

Inovatif ،)61. )2011اصتميعة اضتكومية اإلسالمية ماليكي، : ماالنج-
62.  
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تتمثل إحدل إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ، خاصة ُب 
 Teamو Make a Match إتقاف اظتفردات، ُب إسًتاتيجية 

Quiz . 

من اظتشاكل اظتذكورة، هبتم الباحثة بإجراء البحث 
 و Make A Matchعملي َب الفصل الدراسي بإسًتاتيجية 

Team Quiz  لتسهيل الطالب على فهم اظتفردات .
 Make A  عنواف  تنفيذ إسًتاتيجيةةكلذلك، أخذ الباحث

Match و Team Quiz لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم اللغة
ية عاؿاؿ العربية لطالب الصف العاشر مبدرسة نور اجملتهدين

 .   ـ2018/2019اإلسالمية فونوركجو السنة الدراسية 

 
حتديد البحث .  ﴿ ب ﴾

خلفية البحث على ما سبق، فإف الباحثة  بناء
:  حتديد اظتشكلة على النحو التارل
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عدـ فهم الطالب للمواد اليت يتم تدريسها ُب تعليم  .1
. اللغة العربية

ُب تعليم اللغة العربية غالبان ما جيد الطالب صعوبة ُب  .2
تررتة القراءة العربية ألف فهم اظتفردات ال يزاؿ منخفضان 

ُب عدد الطالب  
غياب اضتافز التعليمي كاىتماـ الطالب ُب تعليم اللغة  .3

العربية  

لتسهيل اظتؤلف ُب حتليل نتائج البحث ، تقتصر 
  و Make A Matchىذه الدراسة على تنفيذ إسًتاتيجية 

Team Quizلًتقية فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية . 

 
أسئلة البحث  . ﴿ ج ﴾

 Team  و  Make A Match كيف تنفيذ إسًتاتيجية  .1

Quiz لًتقية نشاط الطالب َب تعليم اللغة العربية
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ية عاؿلطالب الصف العاشر مبدرسة نور اجملتهدين اؿ
 ـ؟2018/2019اإلسالمية فونوركجو السنة الدراسية 

 Team  و  Make A Matchكيف تنفيذ إسًتاتيجية  .2

Quiz لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية لطالب
ية اإلسالمية عاؿالصف العاشر مبدرسة نور اجملتهدين اؿ

ـ؟  2018/2019فونوركجو السنة الدراسية 
  

أىداف البحث . ﴿ د ﴾
 Team  و  Make A Match إسًتاتيجية تنفيذ ظتعرفة .1

Quiz لًتقية نشاط الطالب َب تعليم اللغة العربية
ية عاؿلطالب الصف العاشر مبدرسة نور اجملتهدين اؿ

 ـ؟2018/2019اإلسالمية فونوركجو السنة الدراسية 
 Team  و Make A Match   إسًتاتيجية تنفيذظتعرفة .2

Quiz لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية
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ية عاؿلطالب الصف العاشر مبدرسة نور اجملتهدين اؿ
 ـ 2018/2019اإلسالمية فونوركجو السنة الدراسية 

 
 فوائدالبحث. ﴿ ه ﴾

كنتائج البحث اإلجرائي صفٌي من الطبقة العمل 
سيسهم ُب عملية التعليم، نظريا كعمليا على النحو 

: التارل
 الناحية النظرية .1

لزيادة اظتعرفة لًتقية نتائج النشاط كالتعليم من 
العالية " نور اجملتهدين"للصف العاشر مبدرسة طالب 

 اإلسالمية فونوركجو
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عمليا  .2
للكاتب   . أ

نتائج ىذه البحث أف تكوف قادرة لزيادة 
كتوسيع اظتعرفة كاكتساب اطتربة العملية ُب إجراء 

 .البحث
للمعلمني   . ب

: نتائج البحث أف تؤدم اظتتوقع 
. إثراء التعلُّم ُب عملية التعليم (1
زيادة دقة اختيار اسًتاتيجيات التعليم ُب  (2

. عملية التعليم
كما النظر ُب التدريس ، التوجيو ، كتشجيع  (3

الطالب على أف يكونوا أكثر نشاطنا ُب 
 .عملية التعليم
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بالنسبة للطالب   . ت
: نتائج البحث أف تؤدم اظتتوقع 

. يكوف الطالب أكثر نشاطنا ُب عملية التعليم. )1
ترقية تعليم الطالب .)2
زيادة اىتما ـ الطالب بتعليم ُب اظتنزؿ . )3

. كاظتدرسة
 دلدرسة . ث

/ مساعدة اظتدرسة على التطور بسبب ترقٌي 
تقدـ ُب اظتعلمُت كالتعليم ُب ىذه اظتدرسة ديكن 

التنفيذ كالتعليم ُب  (جودة)أيضا منٌو نوعية 
 .اظتدرسة
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 تنظيم كتابة تقظرير البحث . ﴿ و ﴾

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة 
: ك ىى, تقرير البحث اذل ستسة أبواب

الباب 
 األكؿ

اظتقدمة كىى حتتول على خلفية البحث : 
ك حتديد البحث ك أسئلة البحث ك 
أىداؼ البحث ك فوائد  البحث ك 

تنظيم كتابة تقرير البحث 

الباب 
 الثاىن

 ك فيو اإلطار النظرل كىو الكتابة تعليم: 
اظتشكالت َب تعليم الكتابة كالتقييم  ُب 

 تعليم الكتابة ك البحوث السابقة

الباب 
 الثالث

 منهج البحث : 

الباب 
 الرابع

  البحث اإلجرائينتائج: 
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الباب 
 اطتامس

 اإلختتاـ : 
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 الباب الثاىن

البحوث السابقة، واإلطار النظري، ىيكل 
 التفكري،وفروض البحث

 حبوث السابقةال.  ﴿ أ ﴾
العديد من العلمي الىت سبق أف البحث اظتفردات 

كما اظتواد . Team Quizك  Make A Matchإسًتاتيجية 
 : الدراسة اظتكتبة، من بُت أمور أخرل

، القسم الًتبية اإلسالمية " فريضة الزىراء" الرسالة .1
،  بعنواف مقارنة أطركحة نتائج التعليم (2016)

الطالب باستخداـ إتباع إسًتاتيجية مطابقة مع فئة فرز 
البطاقات مواضيع أقدة أخالؽ ُب الصف العاشر 

بالونج " معأريف "مبدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية 
 2017/ 2016فونوركجو 
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ُب عملية التدريس كالتعليم ال يزاؿ ىناؾ العديد 
من اظتعلمُت الذين يستخدموف طريقة ااضرة كأداة 

ُب بعض . لتشجيع الطالب غتتهدين َب التعليم
األحياف ال تتوافق الطريقة مع اظتادة اليت يتم تدريسها 

َب . لذالك السبب نتائج التعليم الطالب منخفضة
حُت من للحصوؿ على األقصى من نتائج التعليم ، 

ىناؾ حاجة إذل طريقة مناسبة حبيث يتم حتقيق ىدؼ 
كضع اسًتاتيجيات . تعليمي فعاؿ ، كما ىو متوقع

. التعليم اظتناسبة كحتقيق نتائج تعليمية أفضل 
: كاعتدؼ من ىذه البحث ىو لتعريف كما يلي

نتائج طالب التعليم باستخداـ اسًتاتيجية تقدًن  (1)
للصف العاشر مباراة ختضع األخالقية الطبقة الالىوت 

.  معاريف بالونجمبدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية
نتائج التعليم للطالب باستخداـ اسًتاتيجيات فرز  (2)
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للصف العاشر مبدرسة البطاقات ُب فئة األخالؽ 
.  معاريف بالونج معاريفالثانوية اإلسالمية اضتكومية

ىل ىناؾ اختالؼ كبَت ُب نتائج التعليم الطالب  (3)
تصنيف اظتطابقة "بُت أكلئك الذين يستخدموف فئة 

العاشر مبدرسة الثانوية مواضيع " كبطاقة التصنيف
ىذا .  معاريف بالونج معاريفاإلسالمية اضتكومية

كاف . البحث ىو البحث الكمي مع التحليل اظتقارف
للصف العاشر مبدرسة عدد سكاف ىذه البحث 

 معاريف بالونج معاريف الثانوية اإلسالمية اضتكومية
يستخدـ رتع البيانات أداة .  طالبا26اليت بلغ عددىا 

اختبار ، بينما تستخدـ تقنيات حتليل البيانات صيغة 
".  t"حتليل اختبار 

النسبة  (1): من نتائج ىذه الدراسة ، كجد أف
اظتئوية نتائج التعليم الطالب باستخداـ اسًتاتيجية 



18 
 

 

 

للصف العاشر لألخالؽ من الدرجة " إتباع مطابقة"
 معاريف بالونج مبدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية

٪ ، كالفئة الكافية 69.23معاريف مع فئة جيدة 
( 2). ٪30.77٪ ، ككانت الفئة األقل 0كانت 

النسبة اظتئوية نتائج التعليم الطالب باستخداـ 
للصف اسًتاتيجية تصنيف البطاقات ُب فئة األخالقية 

 معاريف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية
٪ ، كالفئة 46.15بالونج معاريف مع فئة جيدة ىي 

ىناؾ  (3). ٪53.85٪ ، كالفئة األقل 0ىي 
اختالؼ كبَت ُب نتائج التعليم للطالب الذين 

مع إسًتاتيجية  hctaM a ekaMيستخدموف اسًتاتيجية 
للصف العاشر تصنيف البطاقات ُب مواضيع األخالقية 

 معاريف بالونج مبدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية
= يتم اضتصوؿ على " ت"معاريف يتضح من اختبار 
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 2.80= ٪ ر ر 1 على مستول كبَت من 50.55
ترينيداد <  كذلك ؿ2.06= كعلى مستول كبَت 
مطابقة "كىذا يعٍت أف إسًتاتيجية . كتوباغو يعٍت تلقي

مناسبة لدرس التعلم النهائي ألنو ديكن أف " اظتطابقة
حيسن نتائج تعلم الطالب بينما ال تكوف إسًتاتيجية 
تصنيف البطاقات مناسبة لالستخداـ ُب التعليم اللغة 

ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة كمواد . اإلؾتليزية
.   للثركة الختيار اسًتاتيجية التعلم الصحيحة

، التعليم القسم اللغة "ىارتاتى نور مشسية"أطركحة  .2
العربية بعنواف تعليم اظتفردات باستخداـ منوذج التعليم 

مبدرسة " ب"جعل اظتباراة لطالب الصف الثامن 
فوجانج كراديناف " مفتاح العلـو"الثانوية اإلسالمية 

  .2016/2017دكلوفو مادييوف السنة اظتدرسية
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ُب اسًتاتيجيات التعليم اظتستخدمة للمساعدة ُب 
حتسُت إتقاف اظتفردات ىو جعل مباراة للصف الثامن 

" مفتاح العلـو" الثانوية اإلسالمية ُب اظتدرسة"ب"
اظتشاكل اليت . فوجانج كراديناف دكلوفو مادييوف
جيد الطالب . 1: يواجهها الطالب تشمل ما يلي

صعوبة ُب حفظ بعض اظتفردات كصعوبة فهم معٌت 
بعض الطالب دل يتمكنوا من استنتاج . 2. اظتفردات

يشعر .  3اصتملة ألهنم كانوا يفتقركف إذل اظتفردات 
بعض الطالب اآلخرين باظتلل من اسًتاتيجيات التعلم 

كاف الغرض . اظتقدمة ألهنا أقل إثارة لالىتماـ كؽتتعة
دتكنت غالبية . 1: من ىذه الدراسة ىو معرفة ما يلي

الطالب من قراءة اظتوضوع األكرل من حفظ 
احفظ جيدا اظتفردات  إذا كانوا ال يعرفوف . 2.اظتفردات

اظتعلم يأمل أف ىذه . 3معٌت أف يطلب عتا أك أستاذه 
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االسًتاتيجية جتعل الطالب أكثر اىتماما ُب التعلم 
.  كإتقاف مفرداهتا جيدا

: إف صياغة اظتشكلة من ىذه الدراسة ىي كالتارل
كيف يتم تنفيذ اسًتاتيجية اظتطابقة ُب حتسُت . 1

مفتاح "مبدرسة الثانوية اإلسالمية إتقاف الطبقة الثامنة 
فوجانج كراديناف دكلوفو مادييوف السنة " العلـو

 كيفية زيادة ؼترجات . 2 ؟ .2016/2017اظتدرسية
التعليم باستخداـ اسًتاتيجيات تقدًن مباراة ُب زيادة 

إتقاف اظتفردات  الصف الثامن النظاـ التجارم اظتتعدد 
؟ مفتاحاألطراؼ ُب ماديوف  .  العلـو

تستخدـ ىذه الدراسة النوعية الوصفية امكانية 
العثور على معلومات من حيث القيمة اضتقيقية ألف 

الباحثُت أراد أف يصف اسًتاتيجية تقدًن مباراة ضمن 
مبدرسة الثانوية الثامنة تعليم اللغة العربية ُب الصف 
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فوجانج كراديناف دكلوفو " مفتاح العلـو"اإلسالمية 
  النظاـ .2016/2017مادييوف السنة اظتدرسية

التجارم اظتتعدد األطراؼ مفتاح العلـو كراديناف 
التحليل التفاعلي باستخداـ منوذج مايلز . ماديوف

اضتد : ىوبرماف ، كالذم يستخدـ ثالث مراحل ، كىي
.   من البيانات ، كاختيار البيانات كاستنتاجات البيانات

3. Amallaviesta Haryanti، تنفيذ اسًتاتيجية " بعنواف
مؤشر بطاقة اظتباراة كفريق مسابقة لتحسُت التعلم نتائج 
أخالؽ العقيدة موضوع الطابع اإللزامي للرسوؿ الصف 

 اإلبتدائية اإلسالمية اضتكومية  مبدرسةهللا للصف الرابع
معاريف حزب اإلصالح بوؾتكاؿ فونوركغو 

. 2016/2017السنة

صياغة اظتشكلة ُب كتابة ىذا اظتقاؿ ىو : النتيجة
كيف تطبيق اسًتاتيجيات التعليم مؤشر بطاقة  (1)
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اظتباراة كفريق مسابقة ُب حتسُت نتائج التعليم الطبيعة 
اإللزامية مسألة أخالقية العقيدة رسوؿ هللا رسوؿ طلبة 

الصف الرابع ُب اظتدرسة االبتدائية معاريف حزب 
كيف  (2)؟ 2016/2017اإلصالح العاـ الدراسي 

ديكن زيادة نتائج تعٌلم الطالب عن طريق استخداـ 
إسًتاتيجية تعٌلم مطابقة فهرسة البطاقة كالفرؽ اظتسابقة 
حوؿ موضوعات العقيدة اظتادية اطتواص اإللزامية لرسل 

هللا ُب طالب الصف الرابع ُب معاريف اإلصحاح 
. 2016/2017اإلبتدائية باظتدرسة 

ُب  (البحث اإلجرائي)حبوث العمل اصتماعي 
لكل دكرة أربع مراحل ، كىي التخطيط . دكرتُت

اعتدؼ من تالميذ الصف . كالتنفيذ كاظتالحظة كالتفكَت
تقنيات رتع البيانات . الرابع االبتدائي معاريف اإللو

كاالختبارات كاظتالحظات كاظتقابالت كاظتالحظات 
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يتضمن حتليل البيانات تقليل البيانات . اظتيدانية كالوثائق
مؤشر النجاح ، إذا . كعرض البيانات كرسم اطتادتة

٪ من األىداؼ 75كصل مستول إتقاف الطالب إذل 
. 75اليت جيب حتقيقها ، قيمة معايَت اإلؾتاز الدنيا 

نتائج دراسة منوذج تعلم مطابقة فهرسة البطاقة تزيد من 
تتمثل . نتائج التعليم لدل الطالب عقيدة أخلك

اظترحلة األكذل للدكرة الثانية ُب أف متوسط قيمة نتائج 
 72.83التعلم النهائي لالختبار ُب الدكرة األكذل يبلغ 

، كُب هناية اختبار الدكرة الثانية تكوف  (درجة مئوية)
ا (٪89.23 )89.17معايَت  كانت . جيدة جدن
. 16.34الزيادة
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اإلطار النظري . ﴿ ب ﴾

إسرتاتيجية التعليم . 1

مفهوم اسرتاتيجية التعليم  .أ
يقصد إسًتاتيجية بصفة عامة، فن إسخداـ 
اإلمكانات كالوسائل اظتتاحة بطريقة مثلى، حتقق 

كَب التدريس . األىداؼ اظترجوة على أفضل كجو
يقصد بإسًتاتيجية التدريس ىي غتموعة مناطتطوات 

كاإلجراءات الىت يقـو هبا اظتعٌلم لتحقيق األىداؼ 
التدريس، كتشتمل ىذه اإلسًتاتيجية على دتهيد 

للدرس يثَت دافعيو الطالب للتعليم، كحتديد تتابع 
اإلنشطة التعليمية التعليم الىت تتيح حتقيق األىداؼ 
اظترجوة، هبا تتضمنو تلك اإلنشطة من حتديد ألدكار 

 كالوسائل كاظتواد )اظتعٌلم، الدارسُت(اظتشاركُت فيها 
التعلمية، كالطرائق كاألساليب التدريسية، كأنواع 
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التعزيز التبعة، كالوقت اظتخصص لكل منها، 
 . كأساليب لتقوًن التكويٌت كاطتتامى

اسًتاتيجية التعليم ىي طريقة لتنظيم ػتتول 
الدركس ، كتقدًن الدركس ، كإدارة أنشطة التعليم 

باستخداـ موارد التعليم اظتختلفة اليت ديكن أف يقـو 
يتم . هبا اظتعٌلم لدعم إنشاء كفعالية عملية التعليم

توجيو عملية تنظيم التعليم كإدارتو مبكونات ؼتتلفة 
مكونات التعليم، كفقاؿ . تسمى نظاـ التعليم

 TCEA1997 ،ىي رسائل الناس، اظتواد، اظتعدات
كلذلك، فإف اسًتاتيجية . التقنيات كاإلعدادات

                                                 

اصتميعة اضتكومية : ماالنج( أكريل حبر الدين، مهارات التدريس  
 . 146،  )2011ماليكي فرس اإلسالمية
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التعليم ىي أىم جزء من تقنيات كأساليب اظتكوف 
  .ُب نظاـ التعليم

 (Hamzah B. Uno) مهزة ب اؤنو  كفقاؿ
 التعليم ىي الطريق اليت سيتم استخدامها اسًتاتيجية

من قبل اظتعلمُت الختيار أنشطة التعليم اليت سيتم 
يتم اختيار أنشطة . استخدامها ُب عملية التعليم

التعليم من خالؿ النظر ُب اضتاالت كالظركؼ ، 
كموارد التعليم ، كاحتياجات كخصائص الطالب 

 من أجل حتقيق األىداؼ تعليمية يواجهوهنااليت 
إذاف، فإف اسًتاتيجيات التعليم ىي طريق . معينة

يتم تعبئتها بواسطة اظتعٌلم ُب التعليم من خالؿ 

                                                 

 Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan، دارمانساة 

Humor ،.....17-18 . 
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إعداد كل ما ديكن أف يدعم ؾتاح األىداؼ التعليم 
 .الفعالة كالفعالة

 
 وتطبيقها Make A Matchاسرتاتيجية  .ب

 ىو طريقة البحث Make A Matchتعليم 
عن شركاء ىي طريقة التعليم للمجموعات اليت 

 ىو Make A Match  تعليم. حتتوٌم على عضوين
ا من التعليم التعاكين ُب تعليم التعاكين يتعٌلم . كاحدن

الطالب معنا ُب غتموعات صغَتة كيساعدكف 
 .بعضهم البعض

                                                 

 ،Pembelajaran Efektif، أسيس شيفوالدين ك إيكا بَتديياٌب  
  .41. )2009تراس، : يوغياكارتا(

 Guru dan Anak Didik Dalam Interaktif  شيف البحر رترة، 

Suatu Pendekatan Teoritis Psikologi،  )رينيكا جيفتا، :   جاكارتتا
2010( 402 . 
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ىو الطالب Make A Matchمنوذج التعليم 
يبحثوف عن شركاء من البطاقات اليت ىي إجابات 

ىذا النموذج . أك أسئلة مادية معينة ُب التعليم
التعليمٌي لديو مزيٌة أف الطالب يبحثوف عن شركاء 

بينما يتعلموف عن اظتفاىيم أك اظتواد ُب جو 
ىذه النموذج ديكن استخدامها صتميع . لطيف

 .اظتواد الدراسية كصتميع األعمار

 يتوافق مع Make A Matchمنوذج التعليم 
خصائص الطالب الذين حيٌب كف اللعب، خاصة 

ُب ىذا النشاط . ُب عمر األطفاؿ كاظتراىقُت
التعليم، سيبحث الطالب بنشاط عن شركاء أثناء 

ػتاكلة فهم اظتفاىيم اليت جيب عليهم تعلمها 

                                                 

 tnemniatudE narajalebmeP igetartS أيركين كيدياسورك، 

Berbasis Karakter، )402. )2018الٌرز مديا، : جوكجاكارتا. 
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كبالتارل ، ديكن . للحصوؿ على الشريك اظتناسب
 .للطالب اكتساب خربة ذات مغزل

 

 Make A Match إسرتاتيجية تنفيذ خطوات .ج
:  خطوات تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية ىي كما يلي

معٌلم بإعداد العديد من البطاقات اليت حتتوم . )1
على العديد من اظتفاىيم أك اظتوضوعات اليت 

تتكوف البطاقة . دتت مناقشتها سابقنا
اظتصنوعة من جزأين، ىو بطاقة األسئلة 

لذلك جيب أف يكوف عدد . كبطاقة اإلجابة
.  كل بطاقة ىو نفسو

                                                 

  .402، اظترجع 

  :، جاكرتاInovasi Pembelajaran عبد هللا ساين، رضواف 
 . 196. )2016بومى أكسارا ، 
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حيصل كل طالب على بطاقة كاحدة ، . )2 
كحيصل أحدىم على بطاقة سؤاؿ ، كحيصل 

. شخص على بطاقة اإلجابة
الطالب الذين حيصلوف على بطاقة أسئلة . )3 

يفكركف ُب اإلجابات على البطاقات اليت ًب 
عقدىا ، ُب حُت أكلئك الذين حيصلوف 

على بطاقة اإلجابة يفكركف ُب األسئلة ذات 
. الصلة

يبحثوا الطالب عن شريك لديو بطاقة . )4 
.  تتطابق مع البطاقة

لكل زكج من  (نقاط)يوفر اظتعٌلم قيمة . )5 
الطالب الذين يتطابقوف مع البطاقة قبل 

. اضتد الزمٍت ادد
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بعد مرحلة كاحدة ، يتم تبديل البطاقة مرة . )6 
أخرل حبيث حيصل كل طالب على بطاقة 

ديكن أف تستمر األنشطة . ؼتتلفة عن قبل
. عدة مرحالت

يعطي اظتعٌلم اصتوائز للمجموعات اليت لديها . )7 
أعلى الدرجات ، ٍب يرشد الطالب إذل 

  .االستنتاجات

 

 وعيوهباMake A Matchمزايا اسرتاتيجية  . د
 Make A Matchمزايا اسرتاتيجية . )1

 ترقية الفرح ُب اظتتعلمُت الذاٌب أثناء  (أ)
 الدراسة 

                                                 

 .197-196 ،المرجع
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 كجودتعزيز القيم طابع التعاكف  ( ب)
كاظتساعدة اظتتبادلة كالعمل الضمَتم 

 .كاصتاد
 اظتواد التعليمية يتم تسليم اظتزيد من  ( ت)

. االىتماـ للطالب
القدرة على حتسُت نتائج التعليم  ( ث)

 .الطالب
 Make A Matchعيوب اسرتاتيجية . )2

اضتاجة إذل اضتد األقصى لتوجيو اظتعٌلم  ( أ)
عند التعليم  

                                                 

 tnemniatudE narajalebmeP igetartS أيركين كيدياسورك، 

Berbasis Karakter ،198-199 . 

 Komparasi Hasil Belajar Iswa .الزىرء، فريضة

Menggunakan Strategi Make A Match Dengan Card Sort Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Kelas X Di MA Ma’arif Balong 

Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017 .10 35 .2018 ديسمبَت . 
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 جو الفصل الدراسي صاخبنا يصبح ( ب)
حبيث ديكن أف يتداخل مع الطبقات 

لذلك، سيكوف من األفضل . األخرل
أف يتم تنفيذ ىذه األنشطة خارج 

الفصل الذم يبعد بعض اظتسافة عن 
. الطبقات األخرل

معٌلم جيب أف يكوف اإلعداد الدقيق  ( ت)
سواء من حيث التخطيط كاظتواد 

 .كاألدكات

 
 
 

 

                                                 

 tnemniatudE narajalebmeP igetartS ، كيدياسوركأيركين 

Berbasis Karakter، .... 198-199.  
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 Team Quiz  مفهوم أساليب.3

تطبيقها  وTeam Quizأساليب  .أ
Team Quiz ىي أساليب تصمم أمهية

أساليب جيدة كؽتتعة دكف . التماسك ُب اجملموعات
ىذه أساليب ديكن . أف تفقد جوىر التعليم اظتستمر

أف تزيد من مسؤكليات التعليم الطالب ُب جٌو 
.  السكينة

ىذه حتسن من قدرة Team Quizأساليب 
اظتسؤكلية كاالنضباط باإلضافة إذل دتاسك الطالب 

 حوؿ يتعلمونو ُب جٌو من اظترح كليس بطريقة ؼتيفة أك
 . ؽتلة  

                                                 

اصتميعة : ماالنج(، Strategi Pembelajaran،  موليونو

 .  119،  )2012اضتكومية اإلسالمية ماليكي، 
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 Team Quizخطوات أساليب  .ب
لتطبيق ىذه أساليب على النحو  خطوات.)1

:  التارل

اختيار اظتوضوع الذم ديكن أف يتم  ( أ)
 تسليمها ُب ثالثة قطاعات 

إذل ثالث  (طالب)بالنسبة للطالب  ( ب)
  أ،ب،جغتموعات  

ينقل إذل الطالب كػتاضرة اليت ترسلها ٍب  ( ت)
قلل العرض التقدديي . يبدأ العرض التقدديي

 دقائق كحد أقصى ، 10إذل 

كبعد العرض التقدديي ، اطلب من  ( ث)
حتضَت األسئلة اظتتعلقة باظتواد " أ"اجملموعة 
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 تستخدـ ب،جاجملموعة . اليت ًب تسليمها
كقتنا لعرض مالحظاهتما مرة أخرل 

 لطرح األسئلة على أاسأؿ اجملموعة  ( ج)
ال ديكن للجازكُت من  .باجملموع 
 اإلجابة عن األسئلة ، كإلقاء باجملموعة 

   جالسؤاؿ على اجملموعة

، إذا دل ب تسأؿ اجملموعة  أاجملموعة ( ح)
 من اإلجابة ، يطرح جتتمكن اجملموعة 

 .  بللمجموعة 

إذا ًب االنتهاء استخالص اظتعلومات،  ( خ)
كاالستمرار ُب إلقاء ػتاضرة على حد سواء 

 بكيظهر غتموعة  (ظتزيد من التعلم)
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افعل ذلك مثل . ليكوف القلم اجملموعة
 أعملية للمجموعة 

 مع السؤاؿ ، ببعد االنتهاء من اجملموعة  ( د)
استمر ُب ااضرة الثالثة ، ٍب حدد 

  كميًسيط ، ٍب ضعجاجملموعة 

ااضرة عن طريق إدتاـ السؤاؿ كاإلجابة  ( ذ)
ككضح ما إذا كاف ىناؾ فهمللطالب 

  .الذين ىم على خطأ (الطالب)

وعيوهبا Team Quizمزايا أساليب  .ت
:  مزايا ىذه األساليب ىي كما يلي. )1

                                                 

 Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruanزيٍت،  ىشاـ 

Tinggi، )اصتميعة اضتكومية اإلسالمية سنن كاليجاغا، : جوكجاكارتا
2002(  54-55. 
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من خالؿ تقدًن اظتواد . سهل التنفيذ نسبينا ( أ)
للطالب كمطالبتهم مبناقشتها ُب 

غتموعات  
سوؼ جيذب االختبار األطفاؿ ظتتابعة  ( ب)

التعلم 
تدريب الطالب ليكونوا قادرين على إجراء  ( ت)

اختبارات جيدة  
ديكن أف تزيد اظتنافسة بُت الطالب بطريقة  ( ث)

رياضية  
كل غتموعة لديها مهامها اطتاصة  ( ج)
شجع الطالب على اإلجابة عن األسئلة  ( ح)

بشكل جيد ك نعم  
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توضيح اظتواد الدائرة ُب هناية الدرس اظتعٌلم  ( خ)
لتوضيح كل غتموعة من األسئلة فيما 
يتعلق حتتاج إذل أف تناقش مرة أخرل 

:  عيوب ىذه األسلوب فيما يلي.)2
إعداد األسئلة ُب جودة الصعب على  ( أ)

الطالب 
الطالب ال يعرفوف ما لطرح أسئلة  ( ب)

جملموعات أخرل 
مصنوعة األسئلة ُب بعض األحياف غترد  ( ت)

غترد شيء ، األمر اظتهم ىو كجود سؤاؿ 
بدالن من عدـ السؤاؿ 

ىل ىناؾ غتموعة تعمل بشكل أقل  ( ث)
  .احًتافان ُب تنفيذ اظتهاـ اظتسندة إليو

                                                 

 Penerapan Strategi Index Card أمال فيستا ىاريانيت، 

Match Dan Team Quiz Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
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 ادلفردات  تعليم. 4
كدييل بعض . فاظتفردات من أىم عناصر اللغة

كمراد ذلك . اللغوبُت إذل اعبارىا العنصر األىم َب اللغة
إذل أف اظتفردات قد تكوف العامل الرنيسي الذم يؤدم 

إذل فهم معٌت اصتملة َب موقف االتصاؿ أك َب فهم 
  . القراىنالنص

 من خالؿ اللغة ، من اظتهم اختيار الرسائلُب نقل 
الفهم . اظتفردات اظتناسبة للتعبَت عن اظتعٌت اظتطلوب

اظتناسب للرسالة اظتنقولة من خالؿ اللغة ، يتم حتديد 
الكثَت من خالؿ الفهم الصحيح للمفردات اظتستخدمة 

                                                                                             
Aqidah Akhlah Pokok Bahasan Sifat Wajib Rasul Allah Siswa 

Kelas IV MI Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun 

 . 27-26. 2018ديسمبَت  11. 2016/2017

ػتمد منَت، ػتمد ػتلص، حتضَت الكتاب اظتدرسى للمستول  
اصتامعة اإلسالمية اضتكومية : فونوركجو(اإلبتدائى َب تعليم اللغة العربية، 

 . 30 )2012فرس فونوركجو، 
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يرتبط تعلم اظتفردات بالتعبَت عن معٌت الكلمات ، . فيو
باإلضافة إذل القدرة على استخدامها ُب السياؽ 

كجزء من إتقاف اللغة ، . الصحيح كاظتكاف اظتناسب
ديكن دتييز اظتفردات إذل إتقاف فعاؿ ُب غتاؿ اإلنتاجية 

 .كمتفهم سليب
 

مفهوم ادلفردات  .أ
اظتفردات ىي غتموعة من الكلمات اليت تشكل 

أف يعرؼ شخص، كسيتم استخداـ غتموعة من  اللغة
. الكلمات ُب تكوين اصتمل أك التواصل مع اجملتمع
التواصل مع شخص ًب بناؤه باستخداـ اظتفردات 

                                                 

 Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب ركشيدم،

 .54 )2009. اصتميعة اضتكومية اإلسالمية فرس: ماالنج(، 



43 
 

 

 

اظتناسبة كيعرض بشكل كاؼ كصف ظتستول الذكاء 
 كالتعليم ظتستخدمي اللغة

ُب تقدًن الرسائل من خالؿ اللغة ، من اظتهم 
. اختيار اظتفردات اظتناسبة للتعبَت عن اظتعٌت اظتطلوب

الفهم اظتناسب للرسائل اظتنقولة من خالؿ اللغة ، يتم 
حتديد الكثَت عن طريق الفهم الصحيح للمفردات 

يرتبط تعلم اظتفردات بالسيادة على . اظتستخدمة فيو
معٌت الكلمات ، إذل جانب القدرة على استخدامها 

 . ُب السياؽ الصحيح كاظتكاف اظتناسب
ُب تدريس اظتفردات للطالب ، ىناؾ العديد 

من اطتطوات اليت جيب أخذىا ُب االعتبار حىت 
                                                 

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab شيفوؿ مصطفى، 

Inovatif،...  61-62.  

 Media Pembelajaran Bahasaعبد الوىاب ركشيدم، 

Arab،... 54.  
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ُب ىذه اضتالة ، يقوؿ . ينجح التعليم ىذه العناصر
أنو من األفضل  (1984)إشتاعيل شيٍت كعبد هللا 

:  تعليم اظتفردات من خالؿ اظتراحل التالية
 (اظتفردات)خالؿ اإلشارة مباشرة إذل الكائن . )1

على سبيل اظتثاؿ ، إذا قاـ . الذم يتم تدريسو
اظتدرس بتدريس اظتفردات حيث تكوف اإلشارة 

ُب بيئة الفصل الدراسي ، فإف اظتعٌلم يشَت 
بػيٍورىةه "ببساطة إذل الكائن  ، لذلك ال حيتاج " سى

اظتعلم إذل تررتة الكلمة ، لكنو يشَت مباشرة إذل 
.  الكائن اظتقصود ، أم السبورة

عن طريق تقدًن اظتنمنمات من األشياء . )2
يرغب اظتعلم ُب : مثاؿ. اليت يعلموهنا (اظتفردات)

توفَت مفردات منزؿ رتيل كمريح كرتيل ، حبيث 
. يقدـ اظتعلم ببساطة صورة مصغرة من اظتنزؿ
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من خالؿ إعطاء صورة للمفردات اليت ييراد . )3
إذا أراد اظتعلم تعليم اظتفردات : مثاؿ. تدريسها

عن بقرة أك عنزة ، فعندئذ سيعرض اظتعلم 
. ببساطة صورة للمفردات

. عن طريق إظهار اظتفردات اليت تريد أف تنقلها. )4
خاصة )يرغب اظتعلم ُب نقل اظتفردات : مثاؿ

حبيث ديكن للمدرس القياـ  (فيما يتعلق بفعل
بذلك من خالؿ إظهار اظتفردات دكف اضتاجة 

. إذل الًترتة إذل اللغة األـ
عن طريق إدخاؿ اظتفردات اليت تدرس ُب . )5

إذا كاف اظتعلم يريد لتعليم اظتفردات . اصتملة
الفصل "فعليو أف كضعو ُب عدد من " رتيل"

، ال بد من "رتيل ك نظيف أك أزتد تلميذ رتيل
.  تررتتها إذل اللغة األـ
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. بإعطاء معادلة كلمة أك معادلة مكافئة.  )6
اىًدؼي " " فىصله "عندما يعطي اظتعلم اظتفردات " الًترَّت

". صىفٌّف "ٍب جيب أف يعطي اظتعادلة 
، أم "اظتضاد"عن طريق إعطاء اطتصم كلمة  . )7

فعليو أف " كبَت"عندما يريد اظتعلم لنقل مفردات 
" صغَت"يعطي منافسو 

على سبيل . بإعطاء تعريف مفردات معينة. )8
حبيث " اظتسجد"اظتعلم يعطي اظتفردات : اظتثاؿ

مىكضافي الصرَّتالىة ك "يعطي ببساطة تعريف 
". اإٍلٍعًتكىاؼ

إذا ال ديكن فهم اطتطوات اظتذكورة أعاله ال تزاؿ . )9
من قبل الطالب، أـ أف ىناؾ اظتفردات اليت ال 
ديكن التعبَت عنها مع ذتانية من ىذه اطتطوات، 
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ٍب حتديد اظتفردات ُب اللغة األـ كاطتطوات 
 .األخَتة

اسرتاتيجية تعليم ادلفردات  .ب
خرباء التعليم إختلف من حيث معٌت اللغة  (أ 

كالغرض من التدريس ، كلكنهم يتفقوف على أف 
دركس مهمة كىي اظتتطلبات كاظتتطلبات 

.  األساسية ُب تعليم اللغات األجنبية
 (كفقا للسياؽ الصحيح (التأليف) الكتابة  (ب 

 ) 152: 2008موىبيب أبدؿ كىاب، 
 يقاؿ إف الطالب قادرين على إتقاف 

اظتفردات إذا كاف الطالب ال يستطيعوف فقط 
تررتة مناذج اظتفردات كلكن أيضا أف يكونوا 

                                                 

 Media Pembelajaran Bahasaعبد الوىاب ركشيدم،  

Arab،... 54-55.  



48 
 

 

 

 (اصتمل)قادرين على استخدامها ُب األرقاـ 
اظتعٌت ليس غترد حفظ اظتفردات . بشكل صحيح

دكف معرفة كيفية استخدامها ُب االتصاؿ 
لذلك من الناحية العملية بعد أف يفهم . اضتقيقي

الطالب اظتفردات ، يتم تعليمهم استخدامها ُب 
 .شكل كالـ ككتابة

 الرئيسية لتعلي العربية األىدافمن بُت 
كاعترس اظتفردات  :ىي كما يلي

إدخاؿ اظتفردات اصتديدة للطالب أك الطالب  .1
.  ، سواء من خالؿ مواد القراءةاطتاص بك

تدريب الطالب أك الطالب لتكوف قادرة على  .2
قراءة اظتفردات بشكل صحيح ألف النطق ىو 

                                                 

أكريل حبرالدين، بصرم مصطفى،  اعتاميد ، عبد 
Pembelajaran Bahasa Arab، ...60-61.   
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جيد كاليمُت أدل إذل براعة الكالـ كالقراءة 
بشكل صحيح على أم حاؿ  

فهم معٌت اظتفردات، سواء من اظتعاين دالرل أك  .3
كالستخدامها ُب  (تقف كحدىا)اظتعجمية 

 (تلميحي كدالرل)سياؽ معُت 
قادرة على تقدير كتعمل اظتفردات ُب التعبَت  .4

 )اكية)اللفظي 
 

: فعالية تعليم ادلفردات ىي كما يلي. ج
كتستشار فيها قوائم  Frequency : التواتر  .1

اليت أجرت حصرا للكامات   اظتفردات
 .اظتستعملة كبينت معدؿ تكرار كل منها

                                                 

 Mengukur Kemampuan Bahasa Arab، اعتاميدعبد   

Untuk Studi Islam ،)اصتميعة اضتكومية اإلسالمية ماليكي فرس،  :ماالنج
2010(  33-34 . 
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 تفضل الكلمة اليت range: التوزع أك اظتدل  .2
تستخدـ ُب أكثر من بلد عريب على تلك اليت 

قد تكوف الكلمة ذا تكرار  .توجد ُب بلد كاحد
عاؿ أك شيوع مرتفع، كلكن ىذا التكرار اظترتفع 

تار . ينحصر َب بلد كاحد لذا يفضل أف ختي
الكلمة الىت تلتقي معظم البالد العربية على 

كمن اظتصادر الىت تفيد َب ىذا، . إستخدامها
كالذم . معجم الرصيد اللغوم للطفل العريب

أعدتو اظتنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو 
كالذم كاف للكاتب شرؼ اإلشًتاؾ َب .بتونس
كيضم الكلمات الىت كردت على . إعداده

ألسنة األطفاؿ العرب َب ؼتتلف الدكؿ العربية 
موزعو حسب شيوعها أك تواترىا كحسب 

 . توزعها أك مداىا
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 تفضل الكلمة الىت availability :  اظتتاحية .3
. تكوف َب متناكؿ الفرد جيدىا حُت يطلبها

كيقاس ىذا بسؤاؿ . كالىت تؤدم لو معٌت ػتددا
الناس عن الكلمات الىت يستخدموهنا َب 

 .غتاالت معينة
 تفضل الكلمة الىت Familiarity:  األلفة  .4

تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة اظتهجورة 
تفضل بال " مشش"فكلمة . نادرة اإلستخداـ
كإف كانا متفقُت َب " ذكاء"شك على كلمة 

 .اظتعٌت
 تفضل الكلمة الىت تغطي coverage :الشموؿ  .5

عدة غتاالت َب كقت كاجد على تلك الىت ال 
أفضل " بيت"فكلمة . ختدـ إال غتتالت ػتدكدة

كإف كانت بينهما ". منزؿ"َب رأينا من كلمة  
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إال أهنا فركؽ ال هتم الدارس َب . فركؽ دقيقة
" بيت"إف كلمة . اظتستويات اظتبتدئة خاصة

كلننظر َب ىذه . تغطي عددا أكرب من اجملاالت
بيتنا، بيت هللا، بيت لإلبرة : االستخدامات

... ، بيت العنكبوت، بيت القصيد،"البوصلة"
 . اخل

تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة : األمهية  .6
عندالدارس على تلك الكلمة العامة الىت قد ال 

 . حيتجها أك حيتجها قليال
. تفضل الكلمة العربية على غَتىا: العركبة  .7

كهبذا اظتنطق يفضل تعليم الدارس كلمة 
بدال " اظتذياع"ك . بدال من التلفوف" اعتاتف"

كاضتاسب االذل أك اضتاسوب أك . من الراديو
فإذا دل توجد كلمة . الرتاب بدال من الكومييوتر
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التلفاز على : عربية تفضل الكلمة اظتعربة مثل
 التليفيوف، كاخَتا تأتى الكلمة األجنبية الىت ال 

مقابل عتا َب العربية، على أف تكتب بالطبع 
 ".فيديو"باضترؼ العرىب مثل 

البحث اإلجرائّي الصفّي  . د
مفهوم البحث اإلجرائّي الصفّي  . 1

ىو ُب   (PTK)  الصفيجرائي اإلحبث
األساس نشاط حقيقي يقـو بو اظتعلم َب أجل 

باختصار ، حبوث . فصلوحتسُت جودة التعليم ُب 
 العمل الصفية يبدأ من مرحلة التخطيط بعد العثور

                                                 

: مصر) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أزتد طعيمة،  
 .196-195، (1989, بدكف الطبع
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على اظتشكلة ُب تعليم ، يتبعها تنفيذ اإلجراءات 
 .كاظتالحظة كالتفكَت

 ىو نوع من  (PTK)  الصفيجرائي اإلحبث
األحباث اليت يقـو هبا اظتدرسوف ضتل مشاكل التعلم ُب 

ككفقان لسوىارسيمي .  اطتاصة هبمالصفغرؼ 
، فإف كار ىو تعريف مشًتؾ لتعريف ثالث  (2002)

البحث ىو نشاط ". البحث، العمل كالصف"كلمات 
النظر إذل كائن ما ، باستخداـ قواعد منهجية معينة 

للحصوؿ على بيانات أك معلومات مفيدة للباحثُت أك 
األشخاص اظتهتمُت من أجل حتسُت اصتودة ُب العديد 

العمل ىو حركة لألنشطة يتم تنفيذىا . من القابالت
عن قصد مع غرض معُت يأخذ ُب تنفيذه شكل 

                                                 

 Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitianداريانتو،   

Tindakan Sekolah ، )1   .)2011. غافا غافامدييا: يوجياكارتا . 
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ُب حُت أف الفصل . دكرة األنشطة/ سلسلة من فًتات 
عبارة عن غتموعة من الطالب الذين يكونوف ُب نفس 

ىي تررتة حبوث  (RAC).الوقت من اظتدرسُت متماثلُت
 كىي عبارة ،العمل الصفية ألحباث العمل ُب الصف

.  يتم إجراؤه ُب الفصل (حبث عملي)عن حبث عملي 

 MnNiff (1992)كفقنا  حبث اإلجرائٌي الصفيٌ 
، فإف إجراء األحباث ُب الفصل ىو شكل من أشكاؿ 
البحوث العاكسة اليت أجراىا اظتعٌلم نفسو مع النتائج 

اليت ديكن استخدامها كأدكات لتطوير اظتناىج الدراسية 
، كتطوير اظتدارس ، كتطوير مهارات التدريس ، كىلٌم 

 . جرا

من خالؿ ىذا البحث اإلجرائٌي الصفٌي ، ديكن 
                                                 

 Teori Dan Praktek Penelitian،  اندانج كيدم كينارين 

Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D،( بومي أكسارا، : جاكارتا
2018) ،200. 
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للمعٌلم أيضنا فحص نفسو اظتتعلق بتنفيذ أنشطة التعليم 
ُب الفصل الدراسي الذم يتضمن جوانب من التفاعل 

بُت اظتعٌلم كالطالب، كمزايا كعيوب األساليب 
اظتستخدمة، ككسائل اإلعالـ كاألدكات، كإجراءات 

من خالؿ إجراء ىذا البحث ، . كأدكات تقييم التعليم
ديكن للمدرسُت حتسُت ؽتارسات التعليم لتكوف أكثر 

 . فعالية

 البحث اإلجرائّي الصفيّ  خصائص.2
لديها كتشمل  حبث اإلجرائٌي الصفيٌ 

 :اطتصائص

تتعلق مشكالت البحث باظتشاكل اليت        . أ
 يواجهها اظتعلموف العاديوف ُب التعليم

 اإلجراءات ؿتو التحسُت      . ب
                                                 

 201... ،اظترجع  
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 كعي اظتعٌلم ضتل اظتشكالت اليت تواجو       .ج
 التفكَت الذاٌب كما ضركرم      .د
ًب إجراء البحث ُب فصل ركز على أنشطة        .ق

  (التفاعل بُت الطالب كاظتعلمُت)التعلم 
 . حتسُت التعلم باستمرار. ك

 
ىيكل التفكري . ﴿ ج ﴾

،  Team QuizوMake A Match اسًتاتيجية  تنفيذاذا  .1
لطالب لًتقية نشاط الطالب ُب تعليم اللغة العربية 

ية اإلسالمية عاؿ نور اجملتهدين اؿالصف العاشر مبدرسة
 فونوركجو

، Team QuizوMake A Match  اسًتاتيجية تنفيذ  إذا .2
 فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية لطالب لًتقية

ية اإلسالمية عاؿنور اجملتهدين اؿالصف العاشر مبدرسة 
.  فونوركجو

                                                 

 203... ، اظترجع 
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 فروض البحث. ﴿ د ﴾
مرة من اظتشاكل اضتالية كأىداؼ البحث اظتراد 

حتقيقها، كديكن العثور عليها فرضية البحث على النحو 
: التارل

لطالب  لًتقية نشاط الطالب ُب تعليم اللغة العربية  .1
ية اإلسالمية عاؿ نور اجملتهدين اؿالصف العاشر مبدرسة

 فونوركجوز
 فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية لطالب  لًتقية .2

ية اإلسالمية عاؿنور اجملتهدين اؿالصف العاشر مبدرسة 
.  فونوركجو
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 لباب الثالث
منهج البحث 

موضع البحث .  ﴿ أ ﴾
حبوث ىذا البحث اإلجراء الصفٌي، كاعتدؼ من 

 Make A األحباث ركزت ىو تنفيذ اسًتاتيجية 

MatchوTeam Quiz   لًتقية فهم اظتفردات َب تعليم
اللغة العربية لطالب َب الصف العاشر مبدرسة نور 

اجملتهدين العالية اإلسالمية فونوركجو َب السنة الدرسية 
 .ـ2019/ 2018

إعداد البحث وخصائص موضوع البحث . ﴿ ب ﴾
اإلجرائي الصّفي 

حبوث كأجرم  (ب 
حبث اإلجرائي ُب العاشر اظتدرسة العالية نور 

اجملتهدين مالراؾ فونوركجو  
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كقت البحث  (ج 
سيعقد العلمي ُب الفصل الدراسي حىت من 

 .2019 /2018 العاـ الدراسي
موضوع  البحث  (د 

موضوع  البحث ىو الطالب من الصف 
 9يكٌوف من .  طالبا13العاشر الذم 

.  طالبات4الطالب ك 

 متغريات ادلالحظة .  ﴿ ج ﴾

 تنفيذتستخدـ ىذه الدراسة : العملية متغَت (أ 
  Team QuizوMake A Match اسًتاتيجية 

 . كتوقيتل حتسُت إتقاف اظتفردات

تقييم نتائج تعليم اللغة :  اظتتغَت ُب النتائج (ب 
العربية ُب إتقاف صفات اظتفردات للصف 
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 مبدرسة نور اجملتهدين العالية اإلسالمية العاشر
 فونوركجو 

 الصفي يف كل جرائي اإلالبحث إجراء تنفيذ.  ﴿ د ﴾
 الدور

التعاكف ىي الباحثة باستخداـ ىذا البحث 
إجراءات تنفيذ البحوث الدعول . كاظتعٌلم ك اظتراقب

التخطيط، التنفيذ، مالحظة، )اصتماعية، 
كرتع البيانات اعتندسية، تقنيات حتليل (اإلنعكسة
 الصفٌي باستخداـ البحث اإلجرائيُب ىذا  .البيانات

منوذج ىوبكنز ، كاليت تبدأ من حتديد اظتشاكل ٍب ُب 
 ىناؾ التخطيط ، كالعمل أك العمل ، اظتبكرةاظتراحل 

كفقا عتوبكينز . اظتنعكسة النهائية من كاظترحلةكاظتراقبة ، 
، يتم تنفيذ البحث العملية ُب دكامة تبدأ  (1993)

من الشعور مبشكلة ترتيب ختطيط ، كتنفيذ إجراء من 
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 كإعادة التخطيط اظتنعكسةخالؿ اظتالحظة ، ؽتا جيعل 
عندما يصور منوذج . ، كتنفيذ اإلجراءات كىلم جرا

لوليب طورتو ىوبكنز كما ىو موضح ُب الشكل 
1.1. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 

 :جاكرتا(، Penelitian Tindakan Kelasكيينا ساؾتايا ،   
.  5.  )2016. كينجانا
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 "حلزكين" الشكل 1.1الشكل 
 دورة تنفيذ العمل الّصف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الصورة أعاله ، حتتوم كل دكرة على أربع 
 : غتموعات ، مبا ُب ذلك ما يلي

 التنفيذ

 ادلالحظة
 

 االنعكاس
 

 التخطيط
 

 الدورة القادمة 

 ادلالحظة التخطيط

 االنعكاس

 التنفيذ
 

2الدورة   

 

1الدورة   
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ىو نشاط لتصميم رتيع االستعدادات اليت التخطيط  .1
مثل إعداد اظتواد التعليمية ، ككضع . يتعُت القياـ هبا

، كإعداد اظترافق من دعم  (PPR)خطة تنفيذ التعليم 
  .اظترافق الالزمة ُب الفصوؿ الدراسية

ىو مرحلة التنفيذ صتميع اإلجراءات اظتخططة التنفيذ  .2
جيب تطبيق االسًتاتيجيات . اليت ًب اختاذىا

كسيناريوىات التعلم اليت ًب كضعها ُب التخطيط حقنا 
 .، كاإلشارة إذل اظتنهج اظتنطبق

                                                 

 ,Buku Penulisan Skripsi Kuantitatifغتموعة اظتؤلفُت،  

Kualitatif, Library dan PTK ،)الطيعية اإلسالمية اضتكومية : فونوركجو
  .63 )2018ماالنج ، 

 Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian داريانتو،  

Tindakan Sekolah ، ...26 . 
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كىي األنشطة اليت يقـو هبا اظتراقب صتمع مالحظة ،  .3
اظتعلومات حوؿ اإلجراءات اليت يتخذىا الباحث، مبا 

 .ُب ذلك التأثَت الناجم عن عالج اظتعٌلم

يشماللتحليل كالتوليف كالتقييم لنتائج إنعكاسة  .4
  .عمليات الرصد اطتاصة باإلجراءات اظتتخذة

 
أساليب مجع البيانات . ﴿ ه ﴾

ُب ىذه البحث كانت األدكات اظتستخدمة ىي 
يقـو . اظتراقبة كاظتقابالت كالوثائق كاالختبارات

الباحثوف كاظتتعاكنوف باستخداـ طريقة رتع البيانات ُب 
البحث خالؿ عملية التعليم، كفيما يلي مراجعة 

 : موجزة لكل أداة حبث
                                                 

  Penelitian Tindakan Kelas،... 57 ، كيينا ساؾتايا  

 Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian داريانتو،  

Tindakan Sekolah،  ...28. 
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ادلالحظة  .1
مالحظة ىو نشاط للحصوؿ على 

اظتعلومات الالزمة لتقدًن صورة حقيقية ضتدث أك 
حدث لإلجابة على أسئلة البحث ، للمساعدة ُب 
فهم السلوؾ البشر ، كالتقييم ، كىي قياس جوانب 

تكوف . معينة ، كردكد الفعل على ىذه القياسات
نتائج اظتالحظات ُب شكل أنشطة أك أحداث أك 

  .أحداث أك أشياء أك ظركؼ معينة

ُب ىذه البحث استخدـ الباحثوف نوعنا 
من اظتراقبة اظتنظمة ، كىي مالحظة دتيزت بتوفَت 

نسق تسجيل يالحظ فيو اظتراقب األنشطة 

                                                 

 ,Metodologi Penelituian Lengkp سوجاركين كيراتنا،  

Praktis, dan Mudah Dipahami، )فوستاكا بارك فريس، : جوكجاكارتا
 . 32ص  .)2014

 



67 
 

 

 

يتم إجراء . اظتوضحة ُب تنسيق اظتالحظة فقط
تنسيق التسجيل تفصيالن تامنا، حبيث حيتاج 

اظتراقب فقط لوضع العد أك أم عالمات أخرل 
حٌدد اظتوقف اظتلحوظ اضتدث . ُب العمود اظتقدـ

 .باستخداـ تنسيق منظم

اظتشاركُت، أم الباحثُت اظتشاركُت ُب 
األنشطة اليومية لألشخاص الذين يتم مالحظتهم 

. أك استخدامها كمصادر لبيانات البحث
 الباحثوف عمليات يستخدـكألجهزة القياس، 

اظتراقبة اظتنظمة، كىي اظتالحظات اليت ًب تصميمها 

                                                 

 Penelitian Tindakan  سوديرماف، رضواف عبد هللا ساين   

Kelas Pengembangan Profesi Guru  ،)2016شترت، : تاعرانج( .
 .74ص 
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بشكل منهجي ، حوؿ ما يتم مالحظتو كموعده 
 .كمكانو

ادلقابلة   .2
مقابلة ىي أساليب اضتصوؿ على البيانات 
عن طريق طرح األسئلة شفهيا كتتطلب إجابات 

 ُب ىذه الدراسة استخدـ الباحثوف تقنية .شفوية
تقنية مقابلة منظمة ، أم أف الباحثُت أعدكا 
سلسلة من األسئلة ليتم طرحها كالتحكم ُب 

  .اادثة ُب اجتاه السؤاؿ

                                                 

 ,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif ، سوغيونو    

dan R&D ،)146-145ص  .)2015ألفابيتا، : باندكنج . 

 Penelitian Tindakan  ساين سوديرماف،هللارضواف عبد  

Kelas Pengembangan Profesi Guru...64. 

،  Melaksanakan PTK Itu Mudah، ماسنور مصليح    

 . 63ص . )2009بومى أكسارا، : جاكارتا(
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التوثيق  .3
ديكن . توثيق ىو سجل لألحداث اليت مرت

أف تكوف اظتستندات ُب شكل كتابة أك صور أك 
كثائق ُب . أعماؿ أصلية أخرل من شخص ما

شكل كتابات مثل يوميات، تاريخ اضتياة، قصص، 
كثائق ُب شكل صور . سَت ذاتية، قواعد السياسة

. مثل الصور، كالصور اضتية، كالرسومات كغَتىا
كثائق ُب شكل أعماؿ مثل العمل الفٍت ُب شكل 

تعترب دراسة . الصور كالتماثيل كاألفالـ كغَتىا
اظتستندات مكملة الستخداـ أساليب اظتراقبة 

 .كاظتقابلة ُب البحث النوعي

 

                                                 

 ,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif سوغيونو،  

dan R&D ،)240ص . )2015ألفابيتا، : باندكنج . 
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االختبارات   .4
تيعطىعلى مرحلتُت، مها االختبار األكرل 

لتقييم قدرات الطالب  (اختبار ما قبل اإلجراء)
، (الفعل)فيما يتعلق باظتوضوع قبل التعلم 

لتقييم قدرات  (اختبار ما بعد)كاالختبار النهائي 
الطالب على التمكن من اظتوضوع بعد التعليم 

كىكذا، ديكن أف ينظر إذل . يتم تنفيذه (إجراء)
مدل ؾتاح برنامج التعليم الذم ًب تنفيذه من أجل 

  .حتقيق األىداؼ أك الكفاءات اليت ًب تعيينها

 

 

 

                                                 

 Model-Model Pembelajaran Mengembangkan، ركشتاف  

Profesionalisme Guru، )151ص )2016راجا غرافيندك، : جاكارتا . 
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 جدوال البحث اإلجرائي.  ﴿ و ﴾
  3.1جدول البحث اإلجرائي 

التاريخ التنفيذ العملية رقم 

 19الثالثاء، شرح اظتواد   1
 2019فرباير 

  ك Make a Matchتطبيق إسًتاجتٌية  2

Team Quiz دكر األكؿ  
 22اصتمعة، 

 2019فرباير 

 26الثالثاء، إختبار الكتاىب   3
 2019فرباير 

 5الثالثاء، شرح اظتواد  4
 2019ماريس 

  ك Make a Matchتطبيق إسًتاجتٌية  5

Team Quiz  دكر الثاىن 
 8الثالثاء، 
 2019ماريس 

 12الثالثاء، إختبار الكتاىب  6
 2019ماريس 
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الباب الربع 
 نتائج البحث اإلجرئي

 
  البيانات العامة . ﴿ أ ﴾
  مدرسة نور اجملتهدين العالية اإلسالميةتاريخ تأسيس.1

 فونوركجو

مالراؾ  نور اجملاىدين مؤسسة التعليم اإلسالمية
ىي مؤسسة تعليمية تقـو مبوازنة اظتناىج الدراسية مع 

اظتناىج اليت كضعتها كزارة التعليم اإلسالمي ، كال 
سيما ُب فونوركجو اليت تعد اآلف كاحدة من 

مؤسسات التعليم اطتاص اظتوجودة ُب غونوؾتسارم 
مالراؾ ، رجينسي فونوركجو ، اليت بدأت ُب الواقع 

ألكؿ مرة . 1964 أغسطس 1من قبل اظتدرسة ُب 
 7:00ًب عقد ىذه اظتدرسة ُب الليل ، من الساعة 

 مساءن كتعيش عند اسًتاحة 9:00صباحنا إذل الساعة 
بدر ُب كسط قرية غونتور ، ًب ترميم جزيرة الؾتار 
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ا، اظتسمى البدرك، كالذم ال يزاؿ " لتصبح مسجدن
. اظتكاف دائمنا حىت اآلف كبالنيابة عن نفس الوقف

قبل ىذا الوقت، كانت ىذه اظتؤسسة التعليمية قد 
  .درست فقط اظتواد الدينية، كخاصة الدين اإلسالمي

عند كجود معلمُت كطالب غتانيُت كؼتلصُت، 
تنفيذ التدريس   "ؽتباء العلـو" .ًب االتفاؽ على اسم

من تنفيذ التدريس . مثل ىذا يستمر فقط سنة كاحدة
الليلي، ينتقل إذل فًتة ما بعد الظهر ألف ىناؾ العديد 

من األسباب اليت تسمح بإجراء تغيَتات ُب تطبيق 
بسبب التحوالت ُب الزماف كاظتكاف اإلدارم، . التعليم

  غٌَت اسم اظتؤسسة اشتها مرة أخرل ليصبح اسم
، كالذم  TMI، كاظتختصر باسم(TMI)تربية مئلمُت "

،  (MTA) تربية األطفاؿ اإلبتدائية  حدث ُب مدرسة
فقط لتنظيم أنشطتها التعليمية  TMI لذلك بقيت

كىكذا بدأت تشعر بوجود مستقبل مشرؽ إذل حد 
ما، على الرغم من أف تنفيذ التعليم ال يزاؿ مربوطنا 
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من الواضح أف هللا أراد أف يكوف . مبؤسسات أخرل
استمر ظتدة عامُت فقط، أم  TMI ؼتتلفنا كاتضح أف

ىذا ىو التاريخ الذم بدأه . 1969-1967ُب األعواـ 
، مبا ُب  Pondok Modern Gontor العديد من خرجيي

، مدرس الًتبية اإلسالمية ُب صائٌم غونتور السيد: ذلك
لو كاجبات رشتية ُب اظتدرسة  صائمٌ  ألف السيد. القرية

 .السيد ػتسن مديران  TMI االبتدائية، عُت
بعد التغيَت استغرؽ عدة سنوات، ُب العاـ 

ًب تعيُت عبد هللا سيوكرم كمالك . التارل الدكاترة
للمدرسة، لذلك ًب استبداؿ رئيس مدرسة تسناكية 

-1985بآخر، كىو السيد مشورم كرئيس هنائي ُب 
للسنوات التالية، بعد إجراء عدد من أنشطة . 1992

التعليم كالتعلم، ًب إسقاط قرار جديد، مع اضطر 
مدير اظتدرسة النهائي الذم يرأسو السيد مشورم إذل 

إجراء إصالح جديد، ألف السيد مشورم نيقل إذل 
مدرسة ركنغجو كارسيتو تيجالسارم جيتيس 
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من أجل سد ىذه الفجوة ، . فونوركجو إـ ٌب إس إيو
 نور اجملاىدين قاـ أعضاء مؤسسة الًتبية اإلسالمية

مالراؾ فونوركجو بعقد اجتماع خاص، نتج عنو تعيُت 
ًب تعيُت ياسر كمدير ظتستول تسناكية . السيد موه
بعد ذلك، ظهرت رسالة من اضتكومة تفيد . ظتدة عاـ

جوىارم من كافوناف مالراؾ . بأنو ًب تعيُت السيد ـ
فونوركجو، رئيسنا هنائينا ظتدرسة عليا، ككاف الرئيس 

 غونتور مالراك فونوروجو، منصائٌم  .النهائي ىو الدكاترة

  .حىت اآلف
  الرؤية والرسالة.2

  (Visi)    الرؤية. )1
اطترجيُت اإلسالميٌُت، كاإلدياف كاظتعرفة  حتقيق

كالعمل الصاحل كذلك لتحقيق اصتودة العالية ُب 
   Imtaq العلم كالتكنولوجيا 
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  (Misi)     الرسالة. )2
 .تطوير اظتواقف كالعمادية الدينية اإلسالمية .1
، على أساس  PAKEM  ،CTL تنفيذ التعليم .2

 .الذكاء اظتتعدد
 .تطوير اظتهارات العربية كاإلؾتليزية للطالب .3
 .تسهيل رتيع األنشطة اظتربغتة غَت الدراسية .4
مساعدة كتسهيل كل طالب على التعرؼ على  .5

إمكاناهتم كتطويرىا، ال سيما ُب غتاؿ 
 .الرياضة

تنفيذ اإلدارة التشاركية اليت تشمل رتيع  .6
 .مواطٍت اظتدارس كاإلداريُت كاللجاف

جهز غتموعة متنوعة من اظتهارات للطالب  .7
 .حىت يتمكنوا من إفادة اجملتمع

جهز الطالب ليكونوا قادرين على اضتفاظ  .8
 .على البيئة عن طريق التبييض
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 أغراض ادلدرسة   .3

 التعليم اظتوجو ؿتو الشخصية النبيلة، تنفيذ. )أ
كاصتودة ُب كل من اطتلقية كاضتصادية كالرحية 

 .العقلية
تنفيذ أنشطة التعليم كالتعليم اظتواتية ُب . )2

مدرسة آمنة كمنضبطة كنظيفة مدعومة ببنية 
 .حتتية كافية

إنشاء القدرات األساسية للطالب ليصبحوا . )3
مسلمُت مصلُت متدينُت كلديهم رعاية 

 .اجتماعية عالية
تطوير مهارات التفكَت العلمي كاظتهارات . )4

 .للطالباضتياتية / اضتياتية كاظتهارات اضتياتية 
إقامة عالقات متناغمة كدديقراطية بُت غتتمع . )5

 .اظتدارس كالبيئة اظتدرسية
تنفيذ إدارة مدرسية منظمة كشفافة كخاضعة . )6

 .للمساءلة
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حتقيق اظتدارس الدينية اظتزدىرة كاصتسدية . )7
 .كالعقلية

 .حتقيق اطترجيُت اظتتفوقُت، نبيلة كمستقلة. )8
حتقيق تعاكف جيد كمتبادؿ اظتنفعة مع . )9

 .الوكاالت األخرل/ اظتؤسسات 
 البنية التحتية وادلرافق .4

 تعليم اظتدرسي أداة أك مادة أك مبٌت كالعديد 
من اظترافق اليت ديكن استخدامها لدعم ؾتاح التعليم 

سواء كاف مشاركنا بشكل مباشر أـ ال ُب أنشطة 
ية عاؿنور اجملتهدين اؿمدرسة  .(KBM) التعليم كالتعلم

غرفة  .TU / هبا مكتب كاحداإلسالمية فونوركجو 
. غرفة الكمبيوتر عبارة عن قطعة كاحدة. 1مدرسية 

 قطع 6.  قطعة1اضتفل، اصتمباز، الرياضة، الكشافة 
ؼتترب علمي، .  قطعة1مرحاض، مكتبة / من اضتماـ 

مسجد، كحدة كاحدة من / قطعة كاحدة من العبادة 
 . غرؼ دراسية3اظتملكة اظتتحدة، 
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   إجنازات ادلدرسة .5

 : الذم حققتو اظتدارس ىو كما التارل 
ية اإلسالمية نور عاؿ اؿاإلؾتازات اليت حققتها    

 :ما يلي اجملتهدين فونوركجو
اظتركز الثاين ُب مسابقة الكرة الطائرة الرياضية . )1

على مستول اظتناطق الفرعية ، 
الفائز باظتركز األكؿ ُب سباؽ األمم اظتتحدة . )2

مسابقة .2017 مالراك  ُب منطقة
 KSM (Madrasah Scienceاظتشاركوف ُب. )3

Competence) 
الرياضية اليت  ـ 50اظتركز األكؿ ُب مسابقة . )4

 . 2018فونوروجو  تديرىا ُب
اظتوقع األكثر تكلفة عن مؤسسة اظتدرسة . )5

2018.  
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 البيانات اخلاصة. ﴿ ب ﴾
 Team  و Make A Match  إسرتاتيجية تنفيذ .1

Quiz لرتقية نشاط الطالب ىف تعليم اللغة
العربية لطالب الصف العاشر مبدرسة نور 

ية اإلسالمية فونوروجو السنة عالاجملتهدين ال
 م2019 /2018الدراسية 

العاشر مبدرسة نور اجملتهدين   ُبتنفيذ
قبل اختاذ  .ية اإلسالمية فونوركجوعاؿاؿ

البيانات اليت . اإلجراءات، يعد الباحثة مسبقا
 طالبا ُب الفصل 13ًب اضتصوؿ عليها كانت 

 .  الطلبة4 الطالب ك 9العاشر ، كتكٌوف من 

  ك Make A Match  إسًتاتيجية تنفيذ
Team Quiz لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم اللغة

ُب مدرسة العالية نور اجملتهدين مالراؾ العربية 



81 
 

 

 

. منوذج طراز ىوبكنزفونوركجو بإستحداـ 
 مراحل، 4 اإلجراء ُب كل الدكر إذل تنفيذ

كىي التخطيط كالتنفيذ كاظتالحظة كاإلنعكاس 
 . اليت تشكل دكرة

 األول  الدور .أ
 اإلجراء ُب الدكرة تنفيذينقسم 

 مراحل، كىي التخطيط كالتنفيذ 4 إذل 1
. كاظتالحظة كاإلنعكاس اليت تشكل دكرة
فيما يلي شرح لكل مرحلة من مراحل 

  البحث
  التخطيط. ( 1

الباحثة على  مرحلة ىذه األنشطة ُب
  :النحو التارل

بالتنسيق مع مدرس اللغة العربية من . (أ
نور  الصف العاشر ماجستَت

 اجملاىدين  فونوركجو 
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يقـو الباحثة بإعداد اظتصادر . (ب
ككسائل اإلعالـ التعليمية كالوسائل 
التعليمية اليت سيتم استخدامها ُب 

 التعليم باستخداـ اسًتاتيجيات
كاختبار الفريق  "إجراء اظتباراة"

لتحسُت إتقاف اظتفردات ُب تعليم 
 اللغة العربية

 يضع الباحثة خطة تنفيذ التعليم. (ج
(RPP)  اليت تتوافق مع االسًتاتيجية

العربية ككذلك لالختبار النهائي 
  ككذلك التقييم ُب التعليم

قم بإعداد اظتواد اليت سيتم تدريسها . (د
  LKS كفقنا للفصل ُب كتاب الطالب

إعداد كسائط التعلم كفقنا للمواد . (ق
  اظتراد تدريسها
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إعداد أدكات التقييم اليت سيتم . (ك
  استخدامها لقياس حتقيق الكفاءات

 إعداد معايَت إؾتاز اضتد األقصى. (ز
(KKM) حتقيق الكفاءة 

 التنفيذ. (2
الباحثة األكشن أحباثنا عن 
 19العمل ُب الدكرة األكذل يـو الثالثاء 

العاشر  كاظتوجودة ُب الصف 2019فرباير 
ية اإلسالمية عاؿمبدرسة نور اجملتهدين اؿ

ُب اجتماع كاحد يتكوف من فونوركجو 
األنشطة اظتضطلع هبا . ساعتُت دراسيتُت

  :ُب مرحلة من مراحل العمل ما يلي
ييطلب من الطالب قراءة نصوص . (أ

  القراءة بالتناكب كالقراءة بصوت عاؿو 
  كتناقش كل فقرة القراءة مقدما. (ب
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يعطي اظتعلم الفرصة لطلب القراءة . (ج
  اليت دل يتم فهمها

يعطي اظتعلم قطعة من الورؽ للطالب . (د
حيتوم على السؤاؿ كاصتزء اآلخر 

 حيتوم على اإلجابة
يطلب من الطالب البحث عن . (ق

  أزكاج تطابق األسئلة كاألجوبة
بعد العثور على األسئلة كاألجوبة، . (ك

 يطلب من الطالب التقدـ إذل قراءهتا
انتهى ىذا النشاط بإعطاء التعزيز  . (ز

كالتوضيح 
ادلالحظة . (3

 إجراء ىذه يتماظتالحظة 
اظتالحظة لرؤية كمراقبة تنفيذ اطتطة 
. اليت أعدىا الباحث مباشرة كمراقبتها

يتم . ستنجح اطتطة أك العكس
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تسجيل رتيع األحداث أثناء أنشطة 
التعليم ُب كرقة اظتالحظة اليت سيتم 

  .تقييمها
 اإلجرائي تنفيذ البحثىذا 

 لًتقية  فهم من خالؿ دكرين
اظتفردات َب تعليم اللغة العربية  

 Make A إسًتاتيجية تنفيذبوسيلة 

Match  ك  Team Quiz.  األنشطة
اظتضطلع هبا ُب مرحلة من مراحل 

  :اظتالحظة كما يلي
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 4.1جدول 

البيانات عن نشاط الطالب يف دور األوىل  

 
معلوما
ت 

 
عدد 
الدر
جة 

النواحي اظتقررة   
اإلسم 

 
ج رقم  ب  أ 

درجة  درجة  درجة 

ؽتتاز  1
1 

أدم كيدييانتو   4 3 4 1 .

جيد  ألدم فوترا فرادانا   3 3 3 9 2.  
ناقص  أريفُت   2 2 2 6 3.  
ؽتتاز  1

0 
نوفيتا شينتاكاٌب   4 3 3 4.  

جيد  نور كاحد بايو  3 3 3 9
أجي  

5.  

ؽتتاز  1 نوراين أمالييا  4 3 3 6.  
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معلوما
ت 

 
عدد 
الدر
جة 

النواحي اظتقررة   
اإلسم 

 
ج رقم  ب  أ 

درجة  درجة  درجة 

رزقي   0
ؽتتاز  1

0 
فوترم فراميتا  4 3 3

فطرييانا  
7.  

ؽتتاز  1
2 

ريياف ىلريس  4 4 4
أالنشار  

8.  

ؽتتاز  1
1 

صافية إستيقامة   3 4 4 9.  

جيد  توفيق بايو  3 2 3 8
فراستييو  

10
. 

جيد  . فيهراـ أردييانا أ 3 3 3 9
.  أ.ؼ

11
. 

ؽتتاز  1 فيفييا موستاقيمة   3 4 3 12
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معلوما
ت 

 
عدد 
الدر
جة 

النواحي اظتقررة   
اإلسم 

 
ج رقم  ب  أ 

درجة  درجة  درجة 

0 . 
ؽتتاز  1

1 
كاحيو فاجار  3 4 4

ستيياجي  
13
. 

:  معلومات 
التعاكف َب اجملموعة  : أ  

قدرة العرض  : ب 
يبحث شريك  : ج  

:  معلومات التقوًن
( 12-10) ؽتتاز    =4 .1
(  9 - 7) جيد    =3 .2
( 6-4  )ناقص =2 .3
 (3-1) جدا ناقص =1 .4
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اإلنعكاسة   . (4
ُب ىذه اظترحلة، جيرم 

 تنفيذالباحث تقييمان من خالؿ 
. اسًتاتيجية التوفيق كاختبار الفريق
تنفيذ اسًتاتيجية التوفيق كاختبار 

 الفريق من خالؿ منح الطالب بطاقة
اليت حتتوم على أسئلة  اظتفردات
مهمة الطالب الذين . كأجوبة

يبحثوف عن أزكاج بُت األسئلة 
بعد العثور على . كاإلجابات اظتناسبة

شركائهم ، حصل الطالب على 
اختبارات متعلقة مبفرداهتم 

بالنسبة . الستخدامها كجملة بسيطة
ألكلئك الذين يفوزكف ُب اظتسابقة ، 

قاـ . سوؼ حيصلوف على جائزة
. الباحث بتحليل نتائج تعلم الطالب
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إذا دل تنجح الدكرة األكذل، فستستمر 
ُب الدكرتُت الثانية كالالحقة إذل أف 

  .تفي بتحقيق الكفاءة
 اإلختبار نتيجةباعتماد على 

 دكر األكؿ يوجد نتائج البعدمٌ 
 Make A تنفيذبالتعليم الطالب 

Match  ك Team Quiz لًتقية نشاط 
الطالب َب تعليم اللغة العربية 

لطالب الصٌف العاشر مبدرسة نور 
اجملتهدين العالية اإلسالمية  فونوركجو 

. ـ2019 /2018السنة الدراسية 
أف نتيجة التعليم الطالب قد يصلوا 
  .إذل نتيجة معايَت اإلستكماؿ األدىن

أٌما البيانات عملية الطالب 
اجملموعات ك نتيجة اإلختبار البعدٌم 

كمع . %9، 76دكر األكؿ ىي 
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ذلك ، فإف النتائج دل تكن مرضية ، 
معايَت اإلستكماؿ  ألنو اقًتب من

ٍب حيتاج إذل االنتقاؿ إذل . األدىن
 .الدكرة الثانية لتحقيق نتائج أفضل

 
 الثاىن الدور .ب

 إذا دل تنجح 2 الدكرةيتم تنفيذ 
. الدكرة األكذل ُب حتقيق قيمة االكتماؿ
كما الدكرة األكذل، اظترحلة الثانية من 
  :خالؿ أربع مراحل على النحو التارل

 التخطيط. ( 1
ُب ىذه اظترحلة األشياء اليت 

أجراىا باحثوف ُب خطة العمل ال 
يزاؿ ىو نفسو، كلكن ىناؾ اصتزء 

الضئيل من تقييم اظترحلة األكذل، على 
  :النحو التارل
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بالتنسيق مع مدرس اللغة العربية . (أ
نور  من الصف العاشر ماجستَت

 اجملاىدين فونوركجو 
يقـو الباحثة بإعداد اظتصادر . (ب

ككسائل اإلعالـ التعليمية 
كالوسائل التعليمية اليت سيتم 

استخدامها ُب التعلم باستخداـ 
 إجراء ادلباراة اسًتاتيجيات

كاختبار الفريق لتحسُت إتقاف 
 اظتفردات ُب تعليم اللغة العربية

 يضع الباحثة خطة تنفيذ التعليم. (ج
(RPP)  اليت تتوافق مع

االسًتاتيجية العربية ككذلك 
لالختبار النهائي ككذلك التقييم 

  ُب التعليم



93 
 

 

 

قم بإعداد اظتواد اليت سيتم . (د
تدريسها كفقنا للفصل ُب كتاب 

  LKS الطالب
إعداد كسائط التعلم كفقنا للمواد . (ق

  اظتراد تدريسها
إعداد أدكات التقييم اليت سيتم . (ك

استخدامها لقياس حتقيق 
  الكفاءات

 إعداد معايَت إؾتاز اضتد األقصى. (ز
(KKM) حتقيق الكفاءة. 

التنفيذ . (2
الدكرة األكذل، األكثر ال يزاؿ 

ىناؾ طالب حيصلوف على عالمات 
. معايَت اإلستكماؿ األدىن أقل من

 ٍبٌ حيتاج الباحثة دكرة الثانية ليستمر
 عمل ىذه التقييمات
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ادلالحظة . (3
ىذه اظتالحظة تعمل ظتعرفة مدل 

كما لوحظت . ترقي التعليم الطالب
رتيع األحداث خالؿ أنشطة 

التدريس كالتعليم كسجلت ُب كرقة 
  .اظتالحظة اليت سيتم تقييمها

  4.2جدول 
البيانات عن عملية الطالب يف دور الثاىن 

 
معلوما
ت 

 
عدد 

الدرجة 

النواحي اظتقررة   
  اإلسم

 
ج رقم  ب  أ 

درجة  درجة  درجة 

ؽتتاز  1
1 

أدم كيدييانتو   4 3 4 1 .

ؽتتاز  1
1 

ألدم فوترا  3 4 4
فرادانا  

2.  
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معلوما
ت 

 
عدد 

الدرجة 

النواحي اظتقررة   
  اإلسم

 
ج رقم  ب  أ 

درجة  درجة  درجة 

ناؽ
ص 

أريفُت   1 1 1 3 3.  

ؽتتاز  1
0 

نوفيتا شينتاكاٌب   4 3 3 4.  

جيد  نور كاحد بايو  3 3 3 9
أجي  

5.  

ؽتتاز  1
0 

نوراين أمالييا  4 3 3
رزقي  

6.  

ؽتتاز  1
0 

فوترم فراميتا  4 3 3
فطرييانا  

7.  

ؽتتاز  1
2 

ريياف ىلريس  4 4 4
أالنشار  

8.  

ؽتتاز  1 صافية إستيقامة   3 4 4 9.  
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معلوما
ت 

 
عدد 

الدرجة 

النواحي اظتقررة   
  اإلسم

 
ج رقم  ب  أ 

درجة  درجة  درجة 

1 
ؽتتاز  1

0 
توفيق بايو  3 3 4

فراستييو  
10
. 

جيد  فيهراـ أردييانا  3 3 3 9
.  أ. ؼ. أ

11
. 

ؽتتاز  1
0 

فيفييا  3 4 3
موستاقيمة  

12
. 

ؽتتاز  1
1 

كاحيو فاجار  3 4 4
ستيياجي  

13
. 

 
 

:  معلومات 
التعاكف َب اجملموعة  : أ  
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قدرة العرض  : ب 
يبحث شريك  : ج  

 
:  معلومات التقوًن

( 12-10) ؽتتاز   =4 .1
( 9 - 7) جيد    =3 .2
( 6-4) ناقص    =2 .3
 (3-1) ناقص جدا =1 .4
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 اإلنعكاسة. (4
ُب ىذه اظترحلة، يقـو الباحثة 
بتحليل رتيع اظتالحظات، ككانت 
ىناؾ زيادة كبَتة ُب نتائج نشاط 

لذلك، ليست ىناؾ حاجة . الطالب
  .إذل دكرات أخرل

 اإلختبار نتيجةباعتماد على 
البعدٌم دكر الثاىن يوجد نتائج التعليم 

 ك  Make A Match  بتنفيذالطالب
Team Quiz لًتقية نشاط الطالب 

َب تعليم اللغة العربية لطالب الصٌف 
العاشر مبدرسة نور اجملتهدين العالية 

اإلسالمية  فونوركجو السنة الدراسية 
أف نتيجة .  ـ2019 /2018

التعليم الطالب قد يصلوا إذل نتيجة 
الطالب . معايَت اإلستكماؿ األدىن
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الذين تاـ إذل اإلستكماؿ التعليم 
نتيجة ، أٌما ) الطالب12( 92،3%

اإلختبار البعدٌم دكر الثاىن اظتتوٌسط 
 معايَت اإلستكماؿ  قد يصلوا إذل

 من عدد %75يعٌت  األدىن
 . الطالب
 

 Team  و Make A Match  إسرتاتيجية تنفيذ .2

Quiz لرتقية فهم ادلفردات ىف تعليم اللغة
العربية لطالب الصف العاشر مبدرسة نور 

السنة  ية اإلسالمية فونوروجوعالاجملتهدين ال
  م2019 /2018الدراسية 

 األول  الدور. أ
 4 إذل 1ينقسم تنفيذ اإلجراء ُب الدكرة 

مراحل ، كىي مراحل التخطيط كالتنفيذ 
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فيما . كاظتالحظة كاإلنعكاس اليت تشكل دكرة
  :يلي شرح لكل مرحلة من مراحل البحث

  التخطيط. ( 1
الباحثة على  مرحلة ىذه األنشطة ُب

  :النحو التارل
بالتنسيق مع مدرس اللغة العربية من الصف . (أ

 نور اجملاىدين فونوركجو  العاشر ماجستَت
يقـو الباحثة بإعداد اظتصادر ككسائل اإلعالـ . (ب

التعليمية كالوسائل التعليمية اليت سيتم 
 استخدامها ُب التعليم باستخداـ اسًتاتيجيات

كاختبار الفريق لتحسُت إتقاف  "إجراء اظتباراة"
 اظتفردات ُب تعليم اللغة العربية

اليت  (RPP) يضع الباحثة خطة تنفيذ التعليم. (ج
تتوافق مع االسًتاتيجية العربية ككذلك لالختبار 

  النهائي ككذلك التقييم ُب التعليم
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قم بإعداد اظتواد اليت سيتم تدريسها كفقنا . (د
  LKS للفصل ُب كتاب الطالب

إعداد كسائط التعليم كفقنا للمواد اظتراد . (ق
  تدريسها

إعداد أدكات التقييم اليت سيتم استخدامها . (ك
  لقياس حتقيق الكفاءات

حتقيق  (KKM) إعداد معايَت إستكماؿ األدىن. (ز
 الكفاء

 التنفيذ. (2
الباحثة األكشن أحباثنا عن العمل ُب 

 2019 فرباير 19الدكرة األكذل يـو الثالثاء 
العاشر مبدرسة نور اجملتهدين كاظتوجودة ُب الصف 

ُب اجتماع كاحد ية اإلسالمية فونوركجو عاؿاؿ
األنشطة اظتضطلع . يتكوف من ساعتُت دراسيتُت

  :هبا ُب مرحلة من مراحل العمل ما يلي
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ييطلب من الطالب قراءة نصوص القراءة . (أ
  بالتناكب كالقراءة بصوت عاؿو 

  كتناقش كل فقرة القراءة مقدما. (ب
يعطي اظتعلم الفرصة لطلب القراءة اليت دل يتم . (ج

  فهمها
يعطي اظتعلم قطعة من الورؽ للطالب حيتوم . (د

 على السؤاؿ كاصتزء اآلخر حيتوم على اإلجابة
يطلب من الطالب البحث عن أزكاج تطابق . (م

  األسئلة كاألجوبة
بعد العثور على األسئلة كاألجوبة ، يطلب . (ؼ

 من الطالب التقدـ إذل قراءهتا
  انتهى ىذا النشاط بإعطاء التعزيز كالتوضيح . (غ
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 مالحظة (.3
 4.3جدول 

 البيانات عن نتائج اإلختبار البعدّي ىف دور األول
إسمٌة  نتيجةٌة  معلومات رقمٌة 

أدم كيدييانتو   94 تاـ 1 .
ألدم فوترا فرادانا   88 تاـ 2.  

 غَت تاـ
أريفُت   69 3.  

 غَت تاـ
نوفيتا شينتاكاٌب   70 4.  

نور كاحد بايو أجي   86 تاـ 5.  
نوراين أمالييا رزقي   75 تاـ 6.  
فوترم فراميتا فطرييانا   75 تاـ 7.  
ريياف ىاريس أالنشار   87 تاـ 8.  
صافية إستيقامة   90 تاـ 9.  
توفيق بايو فراستييو   85 تاـ 10.  

 غَت تاـ
.  أ. ؼ. فيهراـ أردييانا أ 63 11.  

فيفييا موستاقيمة   82 تاـ 12.  
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كاحيو فاجار ستيياجي   92 تاـ 13.  
 

 

 

 

 

 

 
إنعكاس . )4 

 دكر البعدمٌ باعتماد على نتيجة اإلختبار 
 Makeاألكؿ يوجد نتائج التعليم الطالب بتنفيذ 

A Match  ك Team Quiz لًتقية فهم اظتفردات َب 
تعليم اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر مبدرسة 
نور اجملتهدين العالية اإلسالمية  فونوركجو السنة 

أف نتائج التعليم . ـ2019 /2018الدراسية 
الطالب قد يصلوا إذل نتيجة معايَت اإلستكماؿ 

 أٌما البيانات عملية الطالب اجملموعات  .األدىن
، 76ك نتيجة اإلختبار البعدٌم دكر األكؿ ىي 

كمع ذلك ، فإف النتائج دل تكن مرضية ، . 9%
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ٍب . معايَت اإلستكماؿ األدىن ألنو اقًتب من
حيتاج إذل االنتقاؿ إذل الدكرة الثانية لتحقيق نتائج 

 .أفضل
 

 الثاىن  الدور.ب
 4 إذل 2ينقسم تنفيذ اإلجراء ُب الدكرة 

مراحل ، كىي مراحل التخطيط كالتنفيذ 
فيما يلي . كاظتراقبة كالتفكَت اليت تشكل دكرة

  شرح لكل مرحلة من مراحل البحث
 التخطيط. ( 1

الباحثة مرحلة نفذت   ُب ىذه األنشطة
  :على النحو التارل

بالتنسيق مع مدرس اللغة العربية من . (أ
نور  الصف العاشر ماجستَت

 اجملاىدين  فونوركجو 
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يقـو الباحثة بإعداد اظتصادر . (ب
ككسائل اإلعالـ التعليمية كالوسائل 
التعليمية اليت سيتم استخدامها ُب 

 التعليم باستخداـ اسًتاتيجيات
كاختبار الفريق  "إجراء اظتباراة"

لتحسُت إتقاف اظتفردات ُب تعليم 
 اللغة العربية

 يضع الباحثة خطة تنفيذ التعليم. (ج
(RPP)  اليت تتوافق مع االسًتاتيجية

العربية ككذلك لالختبار النهائي 
  ككذلك التقييم ُب التعليم

قم بإعداد اظتواد اليت سيتم تدريسها . (د
  LKS كفقنا للفصل ُب كتاب الطالب

إعداد كسائط التعليم كفقنا للمواد . (ق
  اظتراد تدريسها
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إعداد أدكات التقييم اليت سيتم . (ك
  استخدامها لقياس حتقيق الكفاءات

 إعداد معايَت إستكماؿ األدىن. (ز
(KKM) حتقيق الكفاءة 

 التنفيذ . (2
باحثة األكشن أحباثنا عن العمل ُب 

 فرباير 19الدكرة األكذل يـو الثالثاء 
العاشر  كاظتوجودة ُب الصف 2019

ية اإلسالمية عاؿاؿ" نور اجملتهدين"باظتدرسة 
ُب اجتماع كاحد يتكوف من فونوركجو 

األنشطة اظتضطلع هبا . ساعتُت دراسيتُت
  :ُب مرحلة من مراحل العمل ما يلي

ييطلب من الطالب قراءة نصوص . (أ
  القراءة بالتناكب كالقراءة بصوت عاؿو 

  كتناقش كل فقرة القراءة مقدما. (ب
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يعطي اظتعلم الفرصة لطلب القراءة . (ج
  اليت دل يتم فهمها

يعطي اظتعلم قطعة من الورؽ للطالب . (د
حيتوم على السؤاؿ كاصتزء اآلخر 

 حيتوم على اإلجابة
يطلب من الطالب البحث عن . (ق

  أزكاج تطابق األسئلة كاألجوبة
بعد العثور على األسئلة كاألجوبة ، . (ك

 يطلب من الطالب التقدـ إذل قراءهتا
انتهى ىذا النشاط بإعطاء التعزيز  . (ز

كالتوضيح 
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ادلالحظة  . (3
 2إختبار بعدّي  .1

4.4جدول   

 البيانات عن نتائج اإلختبار البعدّي ىف دور الثاين 
إسمٌة  نتيجةٌة  معلومات رقمٌة 

أدم كيدييانتو   98 تاـ 1 .
ألدم فوترا فرادانا   93 تاـ 2.  

 غَت تاـ
أريفُت   - 3.  

نوفيتا شينتاكاٌب   93 تاـ 4.  
نور كاحد بايو أجي   91 تاـ 5.  
نوراين أمالييا رزقي   90 تاـ 6.  
فوترم فراميتا فطرييانا   90 تاـ 7.  
100 تاـ ريياف ىلريس أالنشار    8.  
100 تاـ صافية إستيقامة    9.  
توفيق بايو فراستييو   95 تاـ 10.  
.  أ. ؼ. فيهراـ أردييانا أ 95 تاـ 11.  
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فيفييا موستاقيمة   95 تاـ 12.  
100 تاـ كاحيو فاجار ستيياجي    13.  

 
، فحساب كؿكبعد معرفة معدلة النتيجة ُب الدكر األ

نسبة اظتئوية اظتطلوبة، ىي 
 
 

 
 

 
باعتماد على نتيجة اإلختبار البعدٌم دكر 

 Makeالثاىن يوجد نتائج التعليم الطالب بتطبيق 

A Match  ك Team Quiz لًتقية فهم اظتفردات َب 
تعليم اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر مبدرسة 
نور اجملتهدين العالية اإلسالمية  فونوركجو السنة 

أف نتائج التعليم .  ـ2019 /2018الدراسية 
الطالب قد يصلوا إذل نتيجة معايَت اإلستكماؿ 

الطالب الذين تاـ إذل اإلستكماؿ التعليم . األدىن
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نتيجة اإلختبار ، أٌما ) الطالب12( 92،3%
معايَت   البعدٌم دكر الثاىن اظتتوٌسط قد يصلوا إذل

 من عدد %75يعٌت  األدىن اإلستكماؿ
 . الطالب

  اإلنعكاسة. )4
 من ىذه النتائج البيانات َب تنفيذ

لًتقية   Team Quiz  ك Make A Match إسًتاتيجية 
فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية لطالب الصف 

ية اإلسالمية عاؿالعاشر مبدرسة نور اجملتهدين اؿ
ـ ىو 2018/2019فونوركجو السنة الدراسية 

:  كما ياذل
ترقية ُب نشاط الطالب من دكر األكؿ إذل دكر  .1
 .الثاين

ترقية ُب نتائج تعليم الطالب اإلختبار البعدم  .2
 اذل دكر 76،9%الطالب من دكر األكؿ 

 بسبب قد يستطيع 92،3 %الثاين من عدد 
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اإلستفسارم ك بافالح  الطالب ُب اتباع التعليم
الباحثة بتقرير بعض التنظيم لًتتيب الطالب ُب 

 .التعليم
زاد اضتماس الطالب كدكافعهم ألنو ُب الدكرة  .3

الثانية كانت ىناؾ جوائز ُب شكل مواد غذائية 
 .كأدكات مكتبية

 كل الدورحتليل البيانات ﴾ ج﴿
مراحل 3تتم حتليل البيانات من خالؿ 

البيانات، ك  ؿتو، ختفيض البيانات، عرض
ختفيض البيانات ىي اختيار . اطتتامي اطتالفة

اظتالحظة بطريقة اختيار  البيانات اليت ككدت ُب
ٍب من اختيار . البيانات اظتناسبة حباكات الباحثة

 البيانات،

تعرض البيانات البسيطة ك تكوف عرض البيانات 
 اظتسلسلة ٍب تكوف عرض البيانات
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ك األخَت اطتالفة على شكل اصتاملة القصَتة 
 الواسع اظتتُت، كلكن اشتمل على معى 

حتليل البيانات غتموعة ُب كل عملية 
 اظتالحظة من تنفيذ دكر البحث

بشكل الوففٌ م اك التفاعلٌ م، يشتمل على 
 :مكوف ترتبط ارتباط تاـ ك ىم3

ختفيض البيانات، عرض البيانات، ك اطتتامي 
 اطتالفة

بنسبة مثوية لينظر  استخدـ حتليل البيانات
التقوًن اظتستخدـ بنسبة  .دركة النجاح ُب التعليم

 مثوية، مقدار القيمة نتيجة الطالب ىي نسبة من

دركة اضتد األعلى اظتثارل اليت البد اف يتم الطالب 
 64 .الصحيحة100% اذا ًب اإلختبار على نتيجة

                                                 

جاكارتا  Melaksanakan PTK Itu Mudah،  مصلحماسنور  
 52، (2014 ، (بومى أكسارا

 Peneliatian Tindakan Kelas Sebagai، كوناندار  

Pengembangan  Profesi Guru، ( 2012راجاوالى فريس، : جاكارتا) ،102 . 
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 :رمز التقوًن كما يلي
 100* ف \ر= س

 :ادلعلومات
 نتيجة مبحث: س 
 عدد دركة من األسئلة بإكابة فحيحة: ر 
 دركة اضتد األعلى اظتثارل: ف 

اعداد اظتثبت 100 :
 4 .5جدول 

 :معيار التقوًن ادلستخدم كما يلي

 

 

 

درجة حرؼ نسبة كزف 
ؽتتاز أ  100- 86 4
جٌيد ب  85- 76 3
ناقص ج  75- 60 2
ناقص جٌدا د  59- 55 1
فشل ت  54 < 0
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 الدور األول  .1
عملية التعليم ُب دكر األكؿ، األنشاط 

 مراحل، يعٌت 4 الذم جيرم فيها ىي
. التحطيط، التنفيذ، اظترضة، ك األنكاسة

ُب أنشطاة الطالب ك نتائج التعليم الطالب 
:  دكر األكؿ كمايلى

 4 .6جدول 
  دور األول التعليم الطالب ىفالبيانات عن نتائج 

 النسبة اظتئوية تكرار األنشاط
 ٪8. 53 7 ؽتتاز
 - - جٌيد

 ٪46.1 6ناقص 
- - ناقص جٌدا 
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:  معلومات
-76طالب شامل يصل إذل نتيجة 

 الطالب، ك طالب غَت شامل 7 بعدد 100
.   الطالب6 بعدد 75-0يصل إذل درجة 

، كخلص الباحثة إذل 1ُب دكرة التعليم 
٪،  ىو 8. 53نتائج تعليم الطالب ُب ذلك 

 الطالب، كَب فئة اصتٌيد ال عدد الطالب، 7
٪، 46.1 الطالب من 6كَب فئة الناقص عدد 

كبلغ .  كَب فئة الناقص جٌدا ال عدد الطالب
  (KKM) .معايَت اإلستكماؿ األدىناضتد من 

فلذلك . كلكٌن، تعترب ىذه النتائج غَت مرضية 
    .2حيتاج الباحثة ُب الدكرة 

 
 الدور الثاىن  .2

عملية التعليم ُب دكر األكؿ، األنشاط 
 مراحل، يعٌت 4 الذم جيرم فيها ىي
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. التحطيط، التنفيذ، اظتالحضة، ك األنكاسة
: ُب دكرالثاىن كمايلىنتائج الطالب 

 4 .7جدول 
  ىف دور الثاين   التعليم الطالبالبيانات عن نتائج

 النسبة اظتئوية تكرار األنشاط
 ٪92.3 12 ؽتتاز
 - - جٌيد

- - ناقص 
- - ناقص جٌدا 

٪ 7.6 1فشل 
:  معلومات

 2دكرة  ُب ىذا التعليم كالنشاط
ك نتائج التعليم الطالب ُب تعليم اللغة  النشاط

العربية كقد أظهرت زيادة ُب اطتَت كمرضية 
 .معايَت اإلستكماؿ األدىن كبعيدة فوؽ

(KKM)  عندىا ال حتتاج عملية . ٪92.3ىو
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تعليم اللغة العربية إذل االنتقاؿ إذل الدكرة 
 .التالية

 
      ادلناقسة﴾د﴿

ظهرت نتيجة البحث اف نتائج التعليم 
 Team  ك Make A Match  إسًتاتيجية تنفيذب الطالب

Quiz  لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية
ية عاؿلطالب الصف العاشر مبدرسة نور اجملتهدين اؿ

 ـ2018/2019اإلسالمية فونوركجو السنة الدراسية 
سواء على نشاط . كفقا للمعلم اظتتوقع. نتائج كديٌة 

اظتقارنة البيانات َب ىاتُت . الطالب ك اختبار بعدمٌ 
        :  الدكرين ديكن اظتالحظة التاذل
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                نشاط الطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .1
 4 .8جدول 

الطالب  مقارنة نتائج البحث عن نشاط

نشاط 
دور الثاين دور األول 

٪ تكرار ٪ تكرار 

 61،5 8ؽتتاز 
 ٪10 76،9 ٪

٪ 15،3 2٪ 30،7 4جٌيد 
- - - - ناقص 

٪ 7،69 1٪ 7،69 1ناقص جٌدا 
 

ديكن اف ينظر من اصتدكاؿ األعلى نشاط 
  ك  Make A Match  إسًتاتيجية تنفيذالطالب ب

Team Quiz  لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم اللغة
العربية لطالب الصف العاشر مبدرسة نور اجملتهدين 

ية اإلسالمية فونوركجو السنة الدراسية عاؿاؿ
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قد كجد من دكر األكؿ إذل دكر ـ 2018/2019
ك ترقية نشاط الطالب من دكر األكؿ إذل دكر . الثاين

الثاين ُب ىذا البحث اإلجرائ قد يصلوا إذل نتيجة 
من ىذا البحث اإلجرائ يستطيع اف . اظتعايَت األدىن

طالبا 10الطالب، كجد نتيجة 13ينظر من عدد 
الطالب غَت تاما ألف التورل اىتماما ك 1تاما، ك 

طالب تاـ ُب نتيجة النشاط . غائبا ُب الفصل
ىذا . ٪7،69ك طالب غَت تاـ . 90،30الطالب 

. نتائج البحث اإلجرائ قد يصل إذل اإلكتماؿ
 إختبار بعدي .2

 4 .9جدول 
  تعليم الطالب مقارنة نتائج البحث عن نتائج 

الناحية 
دور الثاين دور األول 

٪ تكرار ٪ تكرار 
 ٪92،3 12  ٪76،9 10تامة  

 ٪7،69 1 ٪23،0 3غَت تامة  
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 تنفيذجرل البحث الإلجرائ ُب دكر األكؿ ب 

لًتقية   Team Quiz  ك Make A Match إسًتاتيجية 
فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية لطالب الصف 

ية اإلسالمية عاؿالعاشر مبدرسة نور اجملتهدين اؿ
قد كجد .  ـ2018/2019فونوركجو السنة الدراسية 

ك ترقية نتائج تعليم . من دكر األكؿ إذل دكر الثاين
الطالب من دكر األكؿ إذل دكر الثاين ُب ىذا البحث 

من ىذا . اإلجرائ قد يصلوا إذل نتيجة اظتعايَت األدىن
البحث اإلجرائ يستطيع اف ينظر من عدد 

الطالب 1طالبا تاما، ك 12الطالب، كجد نتيجة 13
. غَت تاما ألف التورل اىتماما ك غائبا ُب الفصل

 ك 92،3الطالب ٪طالب تاـ ُب نتائج تعليم 
ىذا نتائج البحث اإلجرائ . ٪7،69طالب غَت تاـ 

. قد يصل إذل اإلكتماؿ
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 دل يعظيم ألف ال يزاؿ الطالب ال يهتم ُب  
حينما . التعليم ك دل عادة باستخدـ طريقة كديدة

جرل التعليم ال يزاؿ بعض من الطالب خيرجوف اذل 
ك ىذا يسبب اذل ٌشوش نشاط . اطتارج الفصل

الطالب بل ال يزاؿ العديد من الطالب ُب الفصل 
ك لكن دل عادة الطالب . مقارف مع خارج الفصل

باستخدـ طريقة كديدة يسبب اذل نتيجة اإلختبار 
.  البعدم دل يصل اذل الكماؿ

ٍب اصالحت الباحثة بتقرير بعض التنظيم ُب 
اظتناقشة، ك اإلجابة السؤاؿ، ك شرحت ك اعطاءت 

حىت يكوف الفصل . شرحا سهال لتفهيم الطالب
مرتب ك الطالب فعاال ُب التعليم ك اىتماـ طوؿ 

ك جد ترقية نتائج تعليم الطالب من دكر . التعليم
ك من ترقية فهم اظتفردات َب . األكؿ اذل دكر الثاين

نتائج التعليم الطالب ُب اإلختبار البعدم من دكر 
   .األكؿ اذل دكر الثاين
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نتيجة من عملية البحث اإلجرائ الصفٌي من 
 من اكؿ ذلك يستطيع اف .دكر األكؿ اذل دكر الثاين

 Team  ك Make A Match إسًتاتيجية يستنتج اف 

Quiz  لًتقية  فهم اظتفردات َب تعليم اللغة العربية
يستطيع لًتقية نتيجة تعليم لطالب الصف العاشر 

ية اإلسالمية عاؿمبدرسة نور اجملتهدين اؿاللغة العربية 
 .فونوركجو

 
 4 .6جدول 

البيانات عن نتائج اإلختبار البعدّي ىف دور األول و دور 
 الثا

نتيجة  معلومات
2 

نتيجة 
1 

إسمٌة  رقمٌة 

 زيادة
أدم كيدييانتو   94 98 1 .

 زيادة

ألدم فوترا  88 93
فرادانا  

2.  
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- 
- 69 أريفُت    3.  

 زيادة
93 70 نوفيتا شينتاكاٌب    4.  

 زيادة

نور كاحد بايو  86 91
أجي  

5.  

 زيادة

نوراين أمالييا  75 90
رزقي  

6.  

 زيادة

فوترم فراميتا  75 90
فطرييانا  

7.  

 زيادة

100 ريياف ىلريس  87 
أالنشار  

8.  

 زيادة

100 صافية  90 
إستيقامة  

9.  

 زيادة

توفيق بايو  85 95
فراستييو  

10.  

 زيادة

95 63 فيهراـ أردييانا  
.  أ. ؼ. أ

11.  
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 زيادة

فيفييا  82 95
موستاقيمة  

12.  

 زيادة 
100 كاحيو فاجار  92 

ستيياجي  
13.  

 1140  1056  غتموع النتائج  

٪92،3 زيادة  76،9٪ نسبة اظتئٌوية ؾتاح  
 الصٌفي

 
استنادنا إذل البيانات اليت ًب اضتصوؿ عليها 

من نتائج اإلجراءات كاظتالحظات ُب إجراء 
البحوث العملية ُب الصف الدراسي ُب الدكرة 

الثانية للصف العاشر للغة العربية ، اظتدرسة العالية 
معايَت  ٪ ككصلت إذل3 ، 92اجملتاىدين يعٌت  نور

 قيمة رتيع الطالب أعلى من .اإلستكماؿ األدىن
، باستثناء طفل كاحد ال  معايَت اإلستكماؿ األدىن

ألنو ـ ال  .معايَت اإلستكماؿ األدىن يصل إذل
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. حيضركف أنشطة التعليم كالتعليم بطريقة منظمة
كمع ذلك، فإف متوسط درجة طالب الصف 

كألنو يشعر . العاشر أفضل من الدكرة األكذل
بالرضا مبا فيو الكفاية، فإنو ال حيتاج إذل اظتتابعة 

. إذل الدكرة التالية
 

نتائج التعليم كمن كلو نشاط الطالب ك 
 يستطيع الطالب من دكر األكؿ إذل دكر الثاىن

:  أف ينظر من رسم بيايٌن التارل
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 4 .9جدول 
 التعليم الطالبنتائج ادلقارنة نتائج 

 
 اإلجرائي على دكرتاف ُب فهم البحثنتائج 

 ك Make A Matchالتعليم اللغة العربية باستخداـ 

Team Quiz َب دكر .  الباحثة أف النتائج كانت مرضية
األكؿ أنشطاة الطالب ك نتائج التعليم الطالب ىو 

 الطالب، ك دكر 10٪ من عدد 76,9بنسبة اظتئوية 
أنشطاة الطالب ك نتائج التعليم الطالب ىو الثاىن 

 دور الثانى  دور الألول 

10

12

3

1

 غري تام  تام 
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.  الطالب12 من عدد 92،3 ىو ٪بنسبة اظتئوية
 ُب اصتدكؿ 2 كالدكرة 1رؤية البيانات اظتقارنة للدكرة 

  .أعاله
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الباب اخلامس 
اإلخامتة 

 اخلالصة  .أ
لطالب الصٌف باعتماد البحث اإلجرائي 

العاشر مبدرسة نور اجملتهدين العالية اإلسالمية  
 تنفيذ ـ ب2019 /2018فونوركجو السنة الدراسية 

لًتقية  Team Quiz  ك Make A Match إسًتاتيجية 
نشاط الطالب ك نتائح تعليم الطالب فهم 

تعليم اللغة العربية الباحثة كجد َب اظتفردات 
: اطتالصة كمايلى

 Team  ك Make A Match  إسًتاتيجية تنفيذ. 1

Quiz ترقية  فهم اظتفردات َب الصٌف يستطيع
العاشر مبدرسة نور اجملتهدين العالية اإلسالمية  

.  ـ2019 /2018فونوركجو السنة الدراسية 
 اإلجرائٌي عن نشاط الطالب على البحثنتائج 

دكرتاف ُب فهم التعليم اللغة العربية باستخداـ 
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Make A Match ك Team Quiz . ترقية نشاط
الطالب من دكر األكؿ إذل دكر الثاين ُب ىذا 
البحث اإلجرائ قد يصلوا إذل نتيجة اظتعايَت 

من ىذا البحث اإلجرائ يستطيع اف . األدىن
الطالب، كجد نتيجة 13ينظر من عدد 

الطالب غَت تاما ألف التورل 1طالبا تاما، ك 10
طالب تاـ ُب . اىتماما ك غائبا ُب الفصل

ك طالب غَت . 90،30الطالب نتيجة النشاط 
ىذا نتائج البحث اإلجرائ قد . ٪7،69تاـ 

 .يصل إذل اإلكتماؿ
 على دكرتاف فهم اإلجرائيٌ  البحثنتائج . 2

اظتفردات ُب التعليم اللغة العربية باستخداـ 
Make A Match ك Team Quiz  الباحثة أف 

َب دكر األكؿ نتائج . النتائج كانت مرضية
٪ من 76,9التعليم الطالب ىو بنسبة اظتئوية 

التعليم  الطالب، ك دكر الثاىن 10عدد 
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 من 92،3 ىو ٪الطالب يعٌت بنسبة اظتئوية
نتائج درجة طالب من .  الطالب12عدد 

الدكرة األكذل  إذل دكر الثاىن َب الصف العاشر 
دكر ٪ إذل 76,9ىو زيادة، من دكرة األكذل 

 .٪15،4كيادة النتائج ىو . 92،3٪الثاىن 
فكذالك الباحثة يشعر بالرضا مبا فيو الكفاية ، 

 . فإنو ال حيتاج إذل اظتتابعة إذل الدكرة التالية
 

اإلقرتاحات   .ب
بنسبة الباحثة التارل، خاصة بنسبة لنفس اجملاؿ، . 1

فإف نتائج ىذه الدراسة ىي معلومات أكلية ديكن 
استخدامها كمرجع ظتزيد من البحث، كمن 

اظتتوقع أف تدرس تنفيذ ىذه االسًتاتيجية ُب اظتواد 
حبيث ديكن ُب كقت الحق معرفة . العربية

كاضحة كحقيقية بُت مزايا كعيوب تنفيذ ىذه 
  .االسًتاتيجية



132 
 

 

 

 صتميع اظتعلمُت ، كخاصة مدرس اللغة العربية. 2
اظتدرسة العالية نور اجملتهدين فونوركجو لزيادة 

تعزيز تعلمهم عن طريق استخداـ اسًتاتيجيات 
متنوعة طتلق بيئة تعليمية مواتية كمرحية كؽتتعة 

 .كمرضية
صتميع الطالب كخاصة بنسبة اللغة العربية . 3

اظتدرسة العالية نور اجملتهدين فونوركجو  ماجستَت
لزيادة زيادة الدافع لتعليم اللغة العربية كتكوف 

 . أكثر نشاطا ُب تعليم اللغة العربية
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