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 ادللخص
لرتقية  كفاءة  "Index Card Match"تنفيذ إسرتاتيجية . ٜٕٔٓ. نجرتا ولى، سار 

ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة 
 8108و السنة الدراسية جبفونورو  6حلكومية طة اإلسالمية اادلتوس  

قسم تعليم اللغة العربية بكلّية الًتبية البحث العلمي.  .م 8109 –
والعلوم التعليمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 .أندوسحسن ادلاجستَت احلاجالدكتورادلشرففونوروجو.

 .داتادلفر م يوتعل"Index Card Match"سرتاتيجيةاإل:  الكلمةاألساسية

 للحصولمتعلم اللغة األجنبية على عناصر اللغة الىت غلب  ادلفردات ىي  
من مالحظة الباحثة، و . ، إحدى ىا اللغة العربيةصل بتلك اللغةإلتّ اة على مهارا

و جفونورو  ٙادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية فياللغة العربية تعليم يعٌت 
جّيدا. لكن  انكانت ىذه الطريقو باسرةدلاطريقة الو  احملاضرةطريقة الم اابستخد

 ،ة ادلزاح لدى الطالب، كثَت بدراسة ونيهتمّ  ، نقصاناطالطالب غَت نش
نقصان كفاءة ادلفردات للطالب.  ، ألنفهم معٌت الكلمةيف اإلمتحناتالصعوابت و 

 إحدى ىا يف تعليم اللغة العربية، الىت فعالية إسًتاتيجيةو لذلك وجب تغيَت 
وترقية كفاءة  طاحيت يكون الطالب نش."Index Card Match"ةسًتاتيجياإل

 .في تعليم اللغة العربيةادلفردات
 Index Card"إسًتاتيجية  تنفيذ عرفةدل (ٔ) :ذاالبحثى أىداف

Match" "لًتقية كفاءة ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب
 – ٕٛٔٓنوروجو السنة الدراسية فو  ٙطة اإلسالمية احلكومية ابدلدرسة ادلتوسّ 

ة كفاءة لًتقي "Index Card Match"فعالية إسًتاتيجية  ( دلعرفةٕ. و )م ٜٕٔٓ
العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة ادلفردات يف تعليم اللغة

 .م ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓفونوروجو السنة الدراسية  ٙالمية احلكومية اإلسّ 



3 
 

 
 

 منطراز رائجاإل البحث ابستخدام .صفىال  رائجاإل البحث ىذا نوع
 كلل،و  انتنفيذ من خالل دور  ىذه،(Kemmis & Mc Taggart)تغارت و كميس

 وأجريت مع ثالثة مقابلة. ةنعكس،التنفيذ،ادلالحظةوادلطةاخل: يتكون من
عن عملية الطالب  النجاح معايَتو .  (Colaborative) لىبحثتعاوينا وىذاالبحثداخل
من الطالب. بقيمة معايَت اإلستكمال  % أو أكثر منها٘ٚم يعٌت و النتيجة التعلي

 (.٘ٚ≤أو أكثر منو ) ٘ٚيعٌتاألدين 
 "Index Card Match"سًتاتيجية  اإل تنفيذ( ٔمن نتائج البحث نعرف: )

الطالب للعثور ابسأل  طام النشيالتعلىي يف تعليم اللغة العربيةلًتقية كفاءة ادلفردات 
 وضعالتعليم الىت غلب ربقيقها.  أىدافتقدًن ول الباحثة التعليم األو .شركائهم

 Index Card"سًتاتيجية  احملاضرة واإلطريقة متالابستخدادلفردات الباحثة ادلادة 

Match"ادلفردات إىلقة ابطالبطاقة لكل طالب تتكون من الباحثة  تعطي . مث 
كائهم، مث الطالب للعثور شر اسأل ، معنهااآلخر على  لطالبواالطالب نصف 

إعطاء التوكيد و اخلالصة دبًعا. ىف ىذا البحث اإلجرائي أجرى الباحثة اختبارا ىف  
سًتاتيجية  اإل تنفيذ( ٕ)كل الدور لتعريف مستوى كفاءة ادلفردات الطالب. 

"Index Card Match"  ّيف تعليم اللغة العربيةلًتقية كفاءة ادلفردات  تة استخدمفعالي ،
حصلوا على النتيجة البا ط ٛٔ بعملية الطال عنالدور األولألن يف

حصلوا على النتيجة  طالباٗٔ%، ونتيجة التعلم ٕٙ،ٛٚادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر
 عن عملية الطالبالدور الثاين%. مث يف نتيجة ٙٛ،ٓٙادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر 

ة التعلم ج%، و نتيٖ،ٜٔحصلوا على النتيجة ادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر طالبا ٕٔ
ترقية وىذه .%٘ٙ،ٜ٘حصلوا على النتيجة ادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر  طالبإٕ

 .رة حبيث يكون الطالب أكثر اىتمامبسبب البطاقة ادلستخدمة ىي بطاقة صو 
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 الباب األول
 ادلقدمة
 

 ة البحثي﴿ أ ﴾.خلف
اإلنسان، ادلاّدة، يتكون من العناصر وىييم ىو ادلزيج التعل 

دات واإلجراءات اليت تؤثر بينهما لتحقيق أىداف التعلم. يف ىذه ادلع
احلالة، توّرط اإلنسان يف نظام التعليم الذين يتكون من الطالب وادلعلم، 
وادلاّدة يتكون من الكتب، السبورة، وغَتىم. وادلعدات يتكون من 
الفصول، السمعّية والبصريّة، واإلجراءات دبا يف ذلك اجلداول التعليم، 

لية التعلم، اإلمتحاانت، وما طرق إرسال ادلعلومات )إسًتاتيجية(، عم
ٔذلك. إىل

                                                           
( ٕٕٔٓكجاكرات: أسواجا فرسيندو، جو ، )Media Pembelajaran Bahasa Arabخليل هللا، 1

 ،ٖ-ٗ 
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اللغة أداة  أو أغراضهم، عن قوم كلّ  يعّّبهبا أصوات ىي الّلغة  
تبلغ وػلصل بقياسها ربليل دلا خبّبه اإلنسان على خالف بُت مجاعة و 

 ٖ.غراضهمأ واللغة العربية ىي الكلمات الىت يعّّب هبا العرب عنٕأخرى.

شريفهم، ، وتربركهماليت ىذه األثناء، فّن اللغة العربية ىي فّن 
اإلستقبالية أو  يعنىالقدراة القدرات اللغة العربية رقهم، وتوتطويرىم

وفهم فهم زلادثة شخصا  على اإلنتاجية. القدرة اإلستقبالية ىي القدرة
داة اتصال ستخدام اللغة أإعلى القدرة اإلنتاجية ىي القدرة القراءة.و 

اللغة  على شفهية وكتابية. إن القدرة ابللغة العربية وموقف إغلايب ذباه
 ىيليم اإلسالمية، در التعالعربية مهمة جدا يف ادلساعدة على فهم مصا

القرآن واحلديث، وكذلك الكتب ابللغة العربية ادلتعلقة ابإلسالم 
رسة لتحقيق السبب، يتم إعداد اللغة العربية يف ادلد ذالكللطالب. و 

الكفاءات اللغوية األساسية، واليت تتضمن أربع مهارات لغوية يتم 
 ٗالقراءة والكتابة.، الكالم، تدريسها بشكل متكامل، وىي االستماع

ادلفردات ىي اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر 
وتدل على معٌت، سواء أكانت فعال أو امسا أوأداة. وتنوعت ىذه 

من حيث: عدد حروفها وسهولة نطقها وصعوبتها وكتابتها مث ادلفردات 
التجريد واحملسوس. فاللغات كلها ال ميكن أن تستغٌت عن ادلفردات. 
ألن ادلفردات ىي احدى العناصر اللغوية الرئيسية فال ميكن الشخص أن 

                                                           
 اجلامعة االسالمية احلكومّيةفونوروجو: ) ،Pengantar Linguistik Arabوس ترى جهيا، أغ2

 ٕ-ٔ(،  ٕٔٔٓفونوروجو فرس، 

 ٙ(، ٕٗٔٓ) بَتوت: ادلكتبة التوفيقية،  ،مصطفى الغالييٌت، جامع الدروس العربية3

ٗ
Permenag RI, Nomor 999000 Th. 0903, Tentang Kurikulum Madrasah 0903 

Mapel PAI dan BA, 0903: 30 
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تعلم اللغة األجنبية دلادلفردات ىيعناصر اللغة الىت غلب أو  ٘يتكلم بدوهنا.
 ٙقادرا على مهارات التواصل بتلك اللغة. ليكون

دلعرفة اتإن إتقان ادلفردات للغة تلك مهمة ألن بكثرة ادلفردا
اللغة األجنبية. يف الطالإبّتصلب سهل على شخص أوأن يكون  والفهم

سهل على الطالب فهم  حىتتعليمو غلب أن يكون إسًتاتيجية مناسبة 
 .ادلفردات

من  لطالبمالئملبيئة  توفَتل دمخالطريقة إستة ىي إسًتاتيجي
 يالتعليم ى ةإسًتاتيجي(Kemp)قال كيمتو  ٚ.يملربقيق أىداف التع أجل

غلب أن يقوم ادلعلم والطالب حىت ميكن ربقيق أىداف عملية التعليم 
اليت  التعليم تتكون على الطريقة وأسالب  ةإسًتاتيجيٛ.التعلم بفعالية وكفاءة

من الطريقة التعليم أوسع  ةتيجيإسًتا كفل الطالب لتحقيق أىداف.
  ٜوأسالب االتعليم.
ادلدرسة فياللغة العربية تعليم يعٌت  يف ادلدرسة، ةادلالحظبناءا من 

احملاضرة طريقة الم اابستخدو جفونورو  ٙادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
اط يف جّيدا. لكن الطالب غَت نش انكانت ىذه الطريقو باسرةادلطريقة وال

، بدراسة ونيهتمّ العربية، كثَتة ادلزاح لدى الطالب، ونقصان  تعليم اللغة
الىت إسًتاتيجيةحيت نقصان كفاءة ادلفردات للطالب. و لذلك وجب تغيَت 

 Index Card"سًتاتيجية اإلإحدى ىايف تعليم اللغة العربية، فعالية

                                                           
اللغة العربية، زلّمد منَت و زلّمد زللص، ربضَت الكناب ادلدرسي للمستوى اإلبتدائي يف تعليم  5

 ٖٓ(، ٕٕٔٓ)فونوروجو: اجلامعة إلسالمية احلكومية فونوروغو  فراس، 

(، ٕ٘ٓٓنج: مشكات، )ماال ،bnra asara  nerejetee  egele oteMد ايفيندى،ؤاد فأمح ٙ
ٜٙ  

 ٛٔ(، ٕٔٔٓ)ابندونغ: فوستاكا ستيا، ،Strategi Belajar Mengajarعلداىن،7

 Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Prosesوينا سنجااي،8

Pendidikan،(،ٕٛٓٓ، فرينادى ميدييا غروب )جاكارات: كينجاان ٕٔٙ 

 ٜٔ، .....Strategi Belajar Mengajarعلداىن،9



4 

 

 
 

Match."يف تعليم اللغة وترقية كفاءة ادلفردات  طاحيت يكون الطالب نش
 ٓٔ.ةالعربي

 يف ادلدرسة الطالب من ة، واحد(akitsuY)وقال يوشتيكا
يف . الصعوابت اليت تواجو فونوروجو ٙادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

قراءة. يف اإلمتحنات وترجم الاللغة العربية ىي فهم معٌت الكلمة  التعليم 
قدًن ادلوادة. استخدام اسًتاتيجية مع وسائل اإلعالم يف إالتعلم مل يتم 

، حىت .طريقة احملاضرة ابستخدام السبورة والقلم جافموّجو بدلادة اليت ا
 ٔٔ.مل فهم ادلادة اليت تسليموأكثر من الطالب ضجيج و 

إسًتاتيجية ووسائل ىي نظر رؤية ىذه الشروط طريقة جديدة 
 ابحلماسةقدمها والطالب االتعليم لسهل فهم الطالب للموادة اليت يتم 

اليت حفز فكَت  لعبةسًتاتيجية إعلا أحد. يف التعليم ةطاونش
ادلفرداسبن  عن الطالب يف عملية التعليم. تعليممن  طانشتكارو وإب

م يسًتاتيجية معينة مناسبة لتعلإالضروري أن يكون لديك طريقة استخدم 
 .”Index Card Match“اقة  ىي ادلفردات، واحدة منها عبارة عن لعبة بط

إسًتاتيجية يف التعلم  ىي”Index Card Match“إسًتاتيجية 
الطالب  ىيط يف عملية التعلم االتعلم النشة سًتاتيجيإط. االنش

التعلم للتفكَت أو التفاعل أو القيام ابحملاولة أو العثور  عمليةىنشط يف رجّ ت
أن  ”Index Card Match“إسًتاتيجية ٕٔ.جديدة أو إنتاج عملفهم على 

من مطابقة البطاقة الىت تعزز تعاون الطالب يف اإلجابة عن األسئلة 
 حصل عليها. 

                                                           
   ٕٛٔٓسبتمّب  ٚٔة ىف الصف "ب" ىف التاريح ادلالحظ نتائج09

، ، اجلمعةوجفونورو  ٙمية ادلدرسة ادلتوسطة اإلساليف   "ب"الصف السابع  ةمقابلة مع  طالب00
 "ب"  يف الصف السابع ٘ٗ.ٜٓ الشاعة  ،يف ٕٛٔٓأكتوبر  ٘

، (ٖٕٔٓجاكارات:  بومي أكسارا، )،Strategi Pembelajaran،و نوردين زلّمدب. عوان  علزة12

77 



5 

 

 
 

م وسائل التعليمية يف اأن استخد ”Hamalik“ىاماليك  قل و
 زايدة مشركةيف العمليةجديدة، و ُمَشّوِقأن  يستطيععملية التعليم 

 ٖٔجلب التأثَتات النفسية لطالب. .مع ذلك،التعليمية
 Index“سًتاتيجية إللعبة اب ىيف اعط ةالباحثلك،رغب لذاو 

Card Match” يف تعلم ادلفردات. من أجل ة البطاقوسائل  ستخدم االيت
 .عبة البطاقةةابل، وتعلم نشطوفّرحة ،ةالطالب لزايدة ادلفردات بسهل

ات الباحثة أن تبحث موضوع دومن خلفية البحث ادلذكورة فأر 
لرتقية كفاءة  "Index Card Match"إسرتاتيجية تنفيذ البحث العلمي: 

اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة  ادلفردات يف تعليم
 – 8108فونوروجو السنة الدراسية  6ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 م. 8109

 حتديد البحث﴾. ب﴿
على النحو  تادلشكال ةبناًء على اخللفية السابقة، حدد الباحث 

 التايل:
 فهم معٌت الكلمة يفو يواجو الطالب صعوابت يف الًتجيم القراءة  .0

 ، ألن نقصان يف كفاءة ادلفرداتاإلمتحنات
نقصان اإلدارة الطالب يف الصف بإلستخدام وسائل واسًتاتيجية  .0

 التعليم.
البحث على تنفيذ  ربديديف ربليل نتائج حبث،  لباحثةلتسهيل ا

 لًتقية كفاءة ادلفردات يف تعليم اللغة العربية."Index Card Match"إسًتاتيجية
 

 أسئلة البحث﴾. ج﴿
 نظرا إىل خلفية البحث السابقة فوضعت الباحثة أسئلة البحث فيما يلى : 

                                                           
 ٜٔ(،  ٕٙٔٓريس، ف، )جاكرات: راجاوايل Media Pembelajaran، ار أرشادأزى13
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لًتقية كفاءة ادلفردات يف  "Index Card Match"كيف تنفيذ إسًتاتيجية .ٔ
تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة 

 م؟ ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓو السنة الدراسية جفونورو  ٙاإلسالمية احلكومية 
لًتقية كفاءة ادلفردات يف "Index Card Match"ة إسًتاتيجية يلفعا يفك .ٕ

تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 م؟ ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓفونوروجو السنة الدراسية  ٙاحلكومية 

 
 أهداف البحث ﴾. د﴿

 من األىداف البحث اليت أرادت الباحثة الوصول إليها:
لًتقية كفاءة ادلفردات يف "Index Card Match"إسًتاتيجية يذ تنفعرفة دل .0

تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة 
 م ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓو السنة الدراسية جفونورو  ٙاإلسالمية احلكومية 

لًتقية كفاءة ادلفردات يف  "Index Card Match"ة إسًتاتيجية يفعالدلعرفة .0
لعربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة تعليم اللغة ا

 م ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓو السنة الدراسية جفونورو  ٙاإلسالمية احلكومية 
 

 فوائد البحث ﴾. ه﴿
 أما الفوائد  ذلذا البحث، ىو: 

 الفوائد النظرية .0
 ية.الًتبو  لبحثةادلعرفة للزايدة خزنة أ. 

 طاق أوسع.نِ ختبار نفس ادلشكلة مع ب. كمادة مرجعية للقراء إل
 . الفوائد العمليةٕ

فكار يف ادلتوقع أن تسهم أبأ. للمدراسة، نتائج ىذه البحث 
حالدلشكالت الًتبوية خاصة يف التعلم اللغة العربية يف ادلدرسة 

 و.جفونورو  ٙادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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نظر يف التدريس و ين يكن ادلتوقع أ ب. للمعلم، نتائج ىذه البحث
 ة التعليم. جودُتتحسل

لًتقية كفاءة ، مث ج. للطالب، للتسهيل يف فهم و حفظ ادلفردات
 ادلفردات يف تعليم اللغة العربية

تيجية جديدة يف تعليم د. للباحثة، لزايدة ادلعارف أبنواع الطرق و إسًتا
 .اللغة العربية

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث﴾  و﴿ 

بحث العبلمى إىل خامس لتسهل البحث و الفهم فتقسم الباحثة ىذا ال 
 أبواب كما يلي:

 أسئلة البحثو ربديد البحث و  فيها خلفية البحثو  قّدمةم: الباب األّول 
 .تنظيم كتابة تقرير البحثفوائد البحثو و  أىداف البحثو 

اإلطار  ث السابقة و اإلطار النظارى } فيوبحو الالباب الثاىن: يتكون من 
)مفهوم  " Index Card Match"مفهوم إسرتاتيجيةالنظارى فيو 

، "Index Card Match"إسًتاتيجية التعليم، مفهوم إسًتاتيجية 
مزااي و  ،”Index Card Match“تنفيذ إسًتاتيجية  لخطوات 

تعريف وسائل (، ”Index Card Match“عيوب إسًتاتيجية 
مفهوم (، فوائد وسائل التعليم)فهوم وسائل التعليم و  التعليم

)تعريف  مفهوم التعليم ادلفردات، يةالتعليم اللغة العرب
 أىداف تعليمالتعليم ادلفردات، أسس اختيار ادلفردات، 

، أساليب األشياء اليت الزم االىتمام على ادلفرداتادلفردات، 
 {. مث ىيكل التفكَت، و فروض البحث.تعليم ادلفردات(

مفعول البحث، مكان و فيو  : يتكون من منهج البحث،الياب الثالث
، متغَت البحث، البحث اإلجرائيوخصائص موضوع البحث
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ضلو: اخلطة، التنفبذ، ادلالحظة،  إجراءات البحث اإلجرائ
 .جدوال البحث اإلجرائيوادلنعكسة، و 

احلكمية  البياانت العامة دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية: يتكون من عالباب الراب
ػلتوى على أتسيس مدرسة دبدرسةادلتوسطة فونوروجو  ٙ

منظمتها فونوروجو وموقعها جغريف  ٙاحلكمية  ميةاإلسال
ة ربتوى على صوأحوال أساتذهتا وطالهبا. البياانت اخلا

لًتقية  كفاءة  " Index Card Match"تنفيذ إسًتاتيجية خطوات 
ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" 

 وربليل البياانت.
 .وإلقًتاحاتصة من ىذا البحث ام, فيو اخلالناإلخت:  الباب اخلمس
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 الباب الثاين
 فروض البحثالنظاري ، هيكل التفكري و اإلطار ، بحوث السابقةال

 
 بحوث السابقة        ال﴾. أ﴿

إنتفاعا هبذا البحث، أخذت الباحثة ادلطالعة من البحوث 
 ادلتقدمُت. منهم:

ادلوضوع:  ، فونوروجواجلامعة االسالمية احلكومّية فيستا ىارينيت، عمال .0
لًتقية نتائج  "Team Quiz "و "Index Card Match""تطبيق إسًتاتيجية 

هللا ، صفاة الواجبة لرسول دة األخالق يف موضوع يالتعلم يف العق
ية اإلسالمية اإلصالح بونغكال ابدلدرسة اإلبتدائلطالب الصف الرابع 

 م". ٕٚٔٓ – ٕٙٔٓفونوروجو السنة الدراسية 
دة األخالق كثَت من الطالب يالعقالبحث: يف تعليم  فيةو خل

مدرس  تخدامسإنتائج تعلم نقص، ال علمو ادلونعلى وضح يهتمّ ال 
 Index "سًتاتيجية إحثة تنفيد اسًتاتيجية اليت متنوع. و بذالك البابإل

Card Match"  و" Team Quiz." 

 " Index Card Match ( تطبيق اسًتاتيجية "ٔ) و أسئلة البحث:
لًتقية نتائج التعلم يف العقيدة األخالق يف موضوع  "Team Quiz"و 

ابدلدرسة اإلبتدائية صفاة الواجبة لرسول هللا ، لطالب الصف الرابع 
 – ٕٙٔٓاإلسالمية اإلصالح بونغكال فونوروجو السنة الدراسية 

( كيف لًتقية نتائج تعّلم الطالب ابستخدم اسًتاتيجية ٕ)م".  ٕٚٔٓ
" Index Card Match" و " Team Quiz"  لًتقية نتائج التعلم يف العقيدة

األخالق يف موضوع صفاة الواجبة لرسول هللا ، لطالب الصف الرابع 
ابدلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اإلصالح بونغكال فونوروجو السنة 

 م". ٕٚٔٓ – ٕٙٔٓالدراسية 
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 ىذا البحث اإلجرئي الّصفي ( نوعٔنتائج البحث : )

(Classrom Action Research) إىل دوران. لكل دور أربع مراحل ، وىي
. اذلدف من الطالب الصف ةادلنعكسوالتنفيذ وادلالحظة و  ةطاخل

. أساليب مجع البياانت واالختبارا اإلصالحالرابع يف مدرسة معاريف 
وادلالحظة وادلقابلة والواثئق. و ربليل البياانت تكون من زبفيض 

اانت واالستنتاج من البياانت. مؤشر النجاح، إذا البياانت وعرض البي
% من األىداف ادلراد ربقيقها، فإن ٘ٚبلغ مستوى إتقان الطالب 

( نتائج البحث ظلوذج تعّلم ٕ. )٘ٚيعٌتقيمة معايَت اإلستكمال األدين 
"hcCaM dYaC xYtnI"عقيدة ال ميتعليف ًتقية نتائج التعلم الطالب ل

قيمة نتائج متوسط  الثاين يعٌت لدورإىل ااألوىل  دورال األخالق. من
مئوية(، ويف  )درجة ٖٛ,ٕٚ ىياألوىل  لتعلم لالختبار يف الدورا

( جيدة جًدا.  ٖٕٝ,ٜٛ) ٚٔ,ٜٛتكون معايَت  اختبار الدور الثاين
 .ٖٗ،ٙٔكانت الزايدة 

اجلامعة االسالمية احلكومّية (، ٕٕٖٕٓٓٔٓٔ)سييت كورويسن،  .0
 Index"و "Reading Alound"سًتاتيجية إيد "تنف، ادلوضوع:بفونوروجو

Card Match" مساء يف موضوع تعريف األاإلسالمية لًتقية نتائج التعلم
ابرات  ٔابدلدرسة اإلبتدائية احلكومية لصف الثاين طالب ا، لاحلسٌت

 ". م ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓفونوروجو السنة الدراسية  انغارا
نقصان نقصان محاس الطالب يف التعلم و  خلفية البحث:و 

قيمة نتائج التعليم بسبب  ال اىتمام ابلقراءة واإلسًتاتيجية اليت 
 استخدام غَت مناسبة.

لًتقية النشاط والتعاون ونتائج تعلم الطالب البحث:أىدف ىذه 
ابستخدام إسًتاتيجية  مساء احلسٌتيف ادلوضوع األاإلسالمية يف تعلم 

"Reading Alound " " وIndex Card Match " لصف الثاين اطالب ل
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فونوروجو السنة الدراسية  ابرات انغارا ٔابدلدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 .م ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ

الذي مت  (KTP)ىذا البحث اإلجرائي الّصفي نوع:بحثنتائج ال
، طةمن أربع مراحل ، وىي اخل تنفيذ يف دوران. تتكون كل دور

يف مجع  ةالحظادل ةأسالبم الباحثاستخدا. ةالتنفيذ،ادلالحظة وادلنعكس
مث  وتقييم نتائج التعلم. وعالوة على ذلك،أالبياانأتثناء عملية التعلم 

البياانت الىت مجع التحليل واإلستنتاج من البياانت ربقيق ومنعكسة يف  
 كل الّدور.

 Reading"خلص الباحثة إىل أن تبٍت إسًتاتيجية  البحث: نتائج

Alound" و"Index Card Match"ط والتعاون ونتائج التعلم شاالن لًتقية على
ابدلدرسة لصف الثاين طالب ال مساء احلسٌتاألمية يف ادلوضوع اإلسال

-ٖٕٔٓفونوروجو السنة الدراسية  ابرات انغارا ٔاإلبتدائية احلكومية 
التعاون ونتائج التعلم. يف النشاط و ترقية على ، .يف ىذ البحثم ٕٗٔٓ

إىل  دور الثانيًتقيةال ٝ ، ويفٓٚاألوىل بلغ نشاط الطالب  الدور
ٝ إىل الدور ٘ٚٝ ، ارتفع تعاون الطالب يف الدور األوىل ٚٙ.ٜٔ

ٝ إىل ٘.ٕٙٝ ، ونتائج التعلم يف الدور األوىل بلغت ٖٛ.ٜ٘الثاين
ُت يف ، ميكن للمدرس ٝ. استناًدا إىل ىذا البحث ٜ٘الدور الثاين 

حبيث ال يشعر تعلم مرتفعة على ادلادة  ةتطبيق اسًتاتيجي تقدًن ادلاّدة
 ادلعلم. وضحاليت  اّدةفهم ادل لابدللل وسه طالبال

دمحم أريس ويبوو، اجلامعة االسالمية احلكومّية سوانن كاليجاغا  .3
 Index Card"، ادلوضوع البحث : "تنفيد إسًتاتيجية جوكجاكرات

Match" طالب الصف للًتقية نتائج تعلم يف التعليم العلوم االجتماعية
اإلبتداعية اإلسالمية معاريف جيماّمفانج سالم  بادلدرسةاخلامس

 م". ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓماجالنج السنة الدراسية 
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استخدام مل  ينالذ ُتمن ادلعلمةكثَت : من ادلالحظالبحث خلفية
ال ، والطالب تفضيةمل يف عملية التعلم، واجلو التعلمي ةاسًتاتيجي

  ماعية.االجت العلومم ينتائج التعلمفي تعل نقصانو  علململونيهتمّ 
كيف نتائج التعلم لطالب الصف ( ٔ): أسئلة البحث

في التعليم العلوم االجتماعية ابدلدرسة اإلبتداعية اإلسالمية اخلامس
 Index Card"كيف تنفيذ اسًتاتيجية ( ٕ)معاريف جيماّمفانج؟

Match" في التعليم العلوم اخلامسطالب الصف للًتقية نتائج تعلم
 Index"اسًتاتيجية  تنفيدطالب بعد لتعلم  نتائجكيف( ٖ)االجتماعية؟

Card Match"؟ 
 Index Card"إسًتاتيجية نفيد ( التعلم قبل تٔ: )بحثنتائج ال

Match" بادلدرسة اإلبتداعية اإلسالمية معاريف جيماّمفانج اخلامسالصف
م ينتائج التعلمفي تعل نقصانو  علململونيهتمّ ال والطالب والطالب 

مع (KTP)ىذا البحث اإلجرائي الّصفينوع ( ٕ. )االجتماعية العلوم
. يتم تقييم كل دلنعكسةوالتنفيذ وادلالحظة ، وا طةن، مع مراحل اخلدورات

( استنادًا إىل ٖمن خالل العمل على أسئلة اختبار ما بعد. ) الدور
 ومعدلة النتيجةاالختبار البعدي الذي مت إجراؤه يف الدورة األوىل ، 

ٝ. ٓ٘قيمة معايَت اإلستكمال األدىن يعٌت على ونسبة مئوية  ٚ٘.ٖٚ
على قيمة ونسبة مئوية  ٚٓ.ٔٛ معدلة النتيجة، بينما يف الدور الثاين

ٝ. وىذا يدل على أن تنفيذ ٚ٘.ٛٚ معايَت اإلستكمال األدىن يعٌت
 حسن من نتائج التعلم. نميكن أن ي"Index Card Match"اسًتاتيجية 

ابقُت ىو وقع يف مادة و فرق ىذا البحث مع الباحثُت الس  
 فرداتالدراسية اليت تكون مصدر البحث. بقدر ما غلد الباحثة التعليم ادل

يف تعليم اللغة العربية و  مل تنفيذ"Index Card Match"ابستخدام إسًتاتيجية
 لكن قد كان يطبيق يف بعض ادلادة األخرى.
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 ي  اإلطار النظار ﴾. ب﴿
 "Index Card Match"مفهوم إسرتاتيجية  .1

 مفهوم إسرتاتيجية التعليم . أ
دافئ بيئة  توفَتم لادخإستالىت الطريقة ة ىي إسًتاتيجي

 Kemp)قال كيمت و ٗٔ.يملربقيق أىداف التع من طالبل

غلب أن يقوم ادلعلم والطالب عملية التعليم  يالتعليم ى ةإسًتاتيجي(
سواء ابلرأي  .حىت ميكن ربقيق أىداف التعلم بفعالية وكفاءة

(  أن ٜ٘ٛٔ) (Dick dan Carey)يك و وارييأعاله، قال د
م متسواي اراءات استخدة التعليم رلموعة من ادلواد واإلجإسًتاتيجي

 ٘ٔليوّلد نتائج التعليم للطالب.
اليت كفل الطالب الطريقة  تتكون منالتعليم  ةإسًتاتيجي

 ٙٔ.التعليماأوسع من الطريقة التعليم  ةإسًتاتيجيلتحقيق أىداف. 
 "  Index Card Match"ية التعليم مفهوم إسرتاتيج . ب

)تبحث عن  ”Index Card Match“إسًتاتيجية تعّليمية 
يت مت م لتكرار ادلاّدة الاستخداشريك( ىي إسًتاتيجية شلتعة جًدا 

، ادلذّكرةبتعليم عيستطت. ومع ذلك،ادلاّدة اجلديدة لهاقدًن من قبم
 يكون حىتعلم ليتم تدريسهم ، على ت إعطاء الطالب فهماً 

 07.عن ادلاّدة تعليم معرفةيف الفصل عند  دخلالطالب 

                                                           
 ٛٔ.........، Strategi Belajar Mengajarعلداىن،04

 ، ......Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikanوينا سنجااي،15
ٕٔٙ 

 ٜٔ، .....Strategi Belajar Mengajarعلداىن،16

اكرات: جوكج)، Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggiشام زيٍت و آخرون،ىٚٔ
 ٚٙ(، ٕٕٓٓسوانن كاليجاغا، ة اجلامعة االسالمية احلكوميّ 
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ىي إسًتاتيجية يف التعلم ”Index Card Match“إسًتاتيجية 
الطالب  يم ىيالتعلم النشط يف عملية التعلة ط. اسًتاتيجياالنش

العثور  عملية التعليم للتفكَت، التفاعل، القيام ابحملاولة،يف  ونطينش
 ٛٔ.ملانتاج عاإلجديدة أو فهم على 

 ”Index Card Match“تنفيذ إسرتاتيجية لج. خطوات 
 ىي:”Index Card Match“خطوات إسًتاتيجية 

 القرطاس عدد من الطالب يف الفصل. اعداد (ٔ
 قامسعدد القرطاسُت . (ٕ
 القرطاسفيو ،من القرطاسيف النصف )ادلفردات(  األسئلةكتابة  (ٖ

 كتابة األجوبتها )معنها(.اآلخر  
 خلط بُت األسئلة واألجوبة.  ىتحغلب على كل القرطاس   (ٗ
 ُت السؤالالقرطاستتكون من كل طالب القرطاساءلعطأ (٘

 اآلخر على إجابة إلىنصف الطالب و الطالب
 . ةىف عملهم بشكل للعثور شركائهمطاألنشىذه  وضح للطالبأ (ٙ
 الطالب للعثور شركائهماسأل  (ٚ
 ًعاطلب منو أن غللس قريًبا ملإذا وجد شخص شريًكا، فا (ٛ
 ٜٔ.التوكيد و اخلالصة دبًعا  إعطاءمث (ٜ

 ”Index Card Match“د. مزااي و عيوب إسرتاتيجية
 ، وىي:”Index Card Match“مزااي و عيوب يف إسًتاتيجية

 ىي:”Index Card Match“مزااي اسًتاتيجية  (ٔ
 يف أنشطة التعليم. ينمو فرحةأ( ل

 ب( ادلاّدة اليت تقدًن أكثر إاثرة لإلىتمام للطالب.
                                                           

 ٚٚ....، ،Strategi Pembelajaran، ب. عوان و نوردين زلّمد علزة18

فصتاكا إنسان ماداىن، اكرات: جوكج، ) Strategi Pembelajaran Aktifىشام زيٍت و آخرون،19
ٕٓٓٛ ،)ٙٚ-ٙٛ 
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 تعلم نشطة و فرحة. ج( خللق بيئة
 د( لًتقية نتائج تعلم الطالب لتحقيق شلتاز يف التعلم.

 ىي:”Index Card Match“عيوب إسًتاتيجية  (ٕ
 طويالً للطالب إلكمال ادلهمة. افتقر إىل الوقتأ( 

 زيًدا من الوقت.قضاء ادل ب( ادلعلم 
 ج( طويل إلعداديّة.

يف إدارة  روح دميقراطية ومهارات كافية لديك د(ادلعلم غلب
 ٕٓفصل.ال

 
 تعريف وسائل التعليم .2

 فهوموسائل التعليم  . أ
ىناك عدة تعاريف لوسائل التعليم. و أصل كلمة الوسيلة 

و "media"و معناىا ايللغة اإلندونيسية "medium"من اللغة الالتينية 
"perantara" و ىي أداة إليصال الرسالة. و إذا كان الًتكيب .

يصال الرسائل أو األخبار "وسسلة التعليم" ىي أدوات ال
 ٕٔ)ادلعلومات( هبدف الًتبية أو فيها أىداف للًتبية.

يرى "جَتالخ و اعل"أن تعريف الوسائل التعليمية العام 
ىي كل فرد أو مادة أو أحداث تتيح الفرصة ضلو الطالب يف 

الوسائل “وكلمة  ٕٕاكتساب ادلعارف، و ادلهارات، و ادلواقف.
                                                           

 Penerapan strategi Index Card Match dan Team Quiz untuk“عماّلفّيستا ىارينىت، ٕٓ

meningkatkan hasil belajar aqidah akhlak kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Al-

Islah tahun ajaran 0906/0907 ، ،البحث علمى، اجلامعة االسالمية احلكومّية، فونوروجو(ٕٓٔٚ ،)
ٕٖ-ٕٗ  

م يف الفصل األول ادلكثف أمحد زبيدى، تديس اللغة العربية ابالطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكال00
"، )فونوروغو: ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓدبعهد "اإلسالمي للبنُت ضلامباكان سوكورغلو فونوروغو العام الدراسي 

 ٓٗ(، ٕٙٔٓفونوروغو فريس،  كوميةاحلاجلمعة الإلسالمية 

 ٖ، ....Media Pembelajaranأزىر أرشاد،22
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، أو ادلواد التعليمية “التعبَت ادلسموع”طلحادلذكورة دبص” التعليمية
(instructional material) أو االتصاالت السمعية والبصرية ،(audio 

visual communication) التعليم البصري، أو(visual education،) أو
أو الوسائل  ،(aCknYtsucYctanIcucude)التكنولوجيا التعليمية 

 ٖٕااليضاح، والوسائل التوضيحية.
آلة اليت يف ادلستعمل  ي الكلمة الوسائل التعليمية ىيف

ىي آلة يف رأى ىانفية وسائل التعليمية  ٕٗللتواصل ادلاّدة التعليم.
ادلساعدة السمعية والبصرية للطالب يف احلصول على ذبربة  

 ٕ٘تعليمية أعلّّية.
 فوائد وسائل التعليم . ب

كن أن ناك الفوائد الذي ميى، "Ahmad Salim"و ير أمحد سامل 
 تشري هبا وسائل التعليم لتدريس، و ىي:

 ينّبو محاسة للطالب (ٔ
 وربسُت فهم الطالب للمادة (ٕ
 طالع البياانت بقوة (ٖ
 رّكز على مادة (ٗ
 ٕٙ.غلعل سهل تفسَت البياانت (٘

 
 مفهوم التعليم اللغة العربية .3

التعلم يف جوىريها ىو عملية تفاعل مع مجيع ادلواقف حول 
، مراقبة و فهم شيء ما. يتم تنفيذ األنشطة الفرد. التعلم ىو عملية لرؤية

                                                           
 ٙنفس ادلرجع.،ٖٕ

)ماالنج: الطعة اجلمعة ، Media Pembelajaran Bahasa Arabالوىاب راشددي، عبدٕٗ
 ٕٙ(، ٜٕٓٓكومية ماالنج، احلالإلسالمية 

 ٓٙ( ،  ٕٕٔٓ)ابندونج  : رافيكا عديتاما، , Konsep Stategi Pembelajaranىنفية، ٕ٘

  ٕٕ٘ ......،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  ،اجيف ىرماوان26
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ميكن أن يقال إن عملية التعلم تنجح ٕٚ.التعليمية بُت ادلعلمُت والطالب
إذا كان الفرد يف تكوين ادلعرفة اجلديدة، وادلواقف و ادلهارات، أو العادات 
اليت ىي أفضل نوعيا من ذي قبل. ميكن أن ربدث عملية التعلم بسبب 

 ٕٛفراد والبيئة التعليمية بشكل مستقل أو عن قصد.التفاعالت بُت األ
 غة أداةً اللّ الّلغة ىي أصوات يعّّب هبا كّل قوم عن أغراضهم، أو 

دلا خبّبه اإلنسان على خالف بُت مجاعة  وػلصل بقياسها ربليلٌ  تبلغُ 
 ٖٓواللغة العربية ىي الكلمات الىت يعّّب هبا العرب عن أغراىم.ٜٕوأخرى.

شريفهم، ، وتربركهماليت  اللغة العربية ىي فنّ فّن ، ىذه األثناء
اإلستقبالية أو  يعنىالقدراة القدرات اللغة العربية رقهم، وتوتطويرىم

اإلنتاجية. يتم إعداد اللغة العربية يف ادلدرسة لتحقيق الكفاءات اللغوية 
األساسية، واليت تتضمن أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل 

 ٖٔ.القراءة والكتابة، الكالم، عمتكامل، وىي االستما 
 بشكل عام، األىدف من تعلم اللغة العربية ىي: 

لكي الطالب تستطيع فهم القرآن واحلديث كمصدر للشريعة   (ٔ
 اإلسالمية وتعاليمو.

 فهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية ادلكتوبة ابللغة العربية.  (ٕ
 .غة العربيةحىت يكون الطالب جيدا يف احملادث و اإلساء ابلل  (ٖ
 ألدوات اخلّبة األخرى  (ٗ
 لتعزيز خّباء اللغة العربية ، أي ادلهنية حقا (٘

                                                           
) ، Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru،رومسان27

 ٔ(، ٕٕٔٓجاكرات: فاطا راجا غَتافيندو، 

 ٕٕٔ ،......Stategi Belajar Mengajarعلداىن،28

 ٕ-ٔ، .........Pengantar Linguistik Arabوس تري جهيا، أغ29

 ٙ، .......صطفى الغالييٌت، جامع الدروس العربية مٖٓ

ٖٔ
Permenag RI, Nomor 999000 Th. 0903, ........30 
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للمعرفة أشكال سلتلفة اللغوية للطالب الذين ميكن أن تساعد يف  (ٙ
 ٕٖاكتساب الكفاءة.

 
 مفهوم التعليم ادلفردات .4

 تعريف التعليم ادلفردات . أ
"PuiYuYtY"ة يف اللغة العربية ادلفردات، يف اللغة اإلصلليزي

"yunYukcYae" "ىي رلموعة من PIYiYcYI الكلمات اليت يعرفها "
شخص ما ىي جزء من لغة معينة. من الوصف أعاله ميكن االستنتاج 
أن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة معروفة لشخص 
ما ، وسيتم استخدام رلموعة من الكلمات يف تكوين اجلمل أو التواصل 

صل مع شخص ما مت بناؤه ابستخدام ادلفردات ادلناسبة مع اجملتمع. التوا
ويعرض بشكل مناسب وصف الذكاء ومستوى التعليم دلستخدم 

 ٖٖاللغة.

ديد القدر ادلناسب من ادلفردات الذي ينبغي أن ِاْختَ َلَف يف رب
تعلمو للدارسُت يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى. فبعضهم 

-ٓٓٓٔردات للمستوى االبتدائي، و من ادلف ٓٓٓٔ-ٓ٘ٚيقًتح من 
ادلفردات  ٕٓٓٓ-ٓٓ٘ٔادلفردات للمستوى ادلتوسط،  و من  ٓٓ٘ٔ

للمستوى ادلتقدم. و ييدو أن ىذا البعص متأثر ابلرأي الفائل أبن تعليم 
ادلفردات يف ادلرحلة البتدئية كاف األن  ٕٓٓ٘-ٕٓٓاألطقال من 

شريطة أن يتعلموا  يكون لديهم قاموسا يفي دبتطبات احلياة. علي

                                                           
 ٜ، ......Media Pembelajaran Bahasa Arabخليل هللا، ٕٖ

اجلامعة ، )ماالنج: الطيعةStrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف ادلصطفى،ٖٖ
 ٕٙ-ٔٙ(، ٕٔٔٓاالسالمية احلكومّية مالك، 
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مهارتُت أساسيتسن: أو العلا تركيب الكلمات، و اثنيهما كيفية 
 ٖٗاستخدام القاموس.

 أسس اختيار ادلفردات . ب
 ىناك رلموعة من تألسس ميكن اغلار ىا فيما ايى:

دم على خشائعة االست / ادلفردات الكلمة إختار: "iaaukacis"التواتر (ٔ
 .غَتىا، مادامت متفقة معها يف ادلعٌت

دم يف اكثىر من خستاالكلمة الىت  إختار ،"eYcda ”التوزاع أو ادلدى (ٕ
بلد  بعض دم يف اكثىر منخستاالكلمة الىت و اليت ليست  بلد عربية.

 عربية
الكلة الىت تكون يف متناول ادلفرد غليدىا  إختار"ytYscYuscte"ادلتاحة (ٖ

 حُت يطلبها حُت يطلبها، و الىت تؤدى لو معٌت زلداد.
الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على  إختار، "iYiscsYaste"األلفة (ٗ

أكثر مشهور من الكلمة ادلهجورة اندرة االستخدام. مثل: "مشش" 
 "ذكاٌء".

إختار ادلفردات ادلستخدمة يف اجملاالت ادلختلفة "،nutaaada" الشمول (٘
ىو أفضل اختيار مثالة: كلمة "بيت" و ال تقتصر علي رلاالت معينة. 

 و غَتىا. ألن استخدامها أكثر عامة ،"ادلنزل"من 
الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك  إختاراذلمية،  (ٙ

 الكلمة العامية الىت قد الػلتا جها أو ػلتاجها قليال.
الكلمة العربية على غَتىا، مثل: كلمة "ىاتف" بدال من  إختارالعربية  (ٚ

 ٖ٘.غَتىا"الراديو" و  "التلفون" و كلهة "ادلدايع" بدال من
 

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi، و آخرونبد اذلميد دمحم عٖٗ

dan Media  ،(ٕٛٓٓالنج فرس، اجلامعة االسالمية احلكومّية ماماالنج: الطيعة ،)ٕٙ 
 

 ٕٙ-ٔٙ، نفس ادلرجع35
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 ادلفردات  أهداف تعليم . ج
 األىداف من تعليم مفردات اللغة العربية فيما أييت:

إدخال ادلفردات اجلديدة للطالب، سواء خالل مواد القراءة أو فهم  (ٔ
 ادلسموع.

تدريب الطالب ليكونوا قادر ون على نطق ادلفردات جيدا األهّنم  (ٕ
 أيضا. يستعملها يف مهارات الكالم و القراءة

فهم معٌت ادلفردات، دالليا أو معجمية تقف وحدىا و عند استخدامها  (ٖ
 .يف سياق اجلملة

ليكون الطالب قادرون على التعبَت اللفظي )التحدت( والكتابت  (ٗ
 ٖٙ)اإلنشاء( لسياقها اجليد.

 د. األشياء اليت الزم االهتمام على ادلفردات
 يف ذلك:، دبا األشياء اليت الزم االىتمام على ادلفردات

فرداتال تقف وحدىا ولكنها ترتبط بتعليم ادلطالعة، ادلتعليم ال  (ٔ
 واالستماع، والكتابة، واحملدث.

 احلد من ادلعٌت (ٕ
كلمة ميكن أن يكون ذلا عدة معاٍن. ىذه صعوبة خاصة 
دلتعلمي اللغة األجنبية. يف ىذا ابلنسبة للمبتدئُت، غلب على ادلعلم 

ط، حىت ال يكسر اإلنتباء والذاكرة من تعليم ادلعٌت ادلناسب للسياق فق
الطالب. و ابلتايل ، ميكن تطوير شرح للمعٌت حبيث يكون لداىلطالب 

 نظرة اثقبة دلعٌت الكلمة.
 ادلفردات يف السياق (ٖ

                                                           
ماالنج: )، Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islamبد اذلميد، دمحم عٖٙ

 ٖٖ(، ٕٛٓٓالنج فرس، اجلامعة االسالمية احلكومّية ماالطيعة
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العديد من الكلمات ادلفردات اليت ال ميكن فهمها بشكل 
صحيح دون معرفة استخدامها يف اجلملة. غلب تدريس ىذه ادلفردات 

 لسياق حىت ال طللط بُت فهم الطالب.يف ا
 الًتمجة يف تدريس ادلفردات (ٗ

إن تدريس معٌت الكلمة من خالل ترمجتها إىل اللغة األم ىي 
طريقة سهلة ، ولكنها ربتوي على عدة نقاط ضعف ، دبا يف تلك: 
احلد من تلقائية الطالب عند استخدامها يف التعبَتات ، وضعف اللغة 

كل ادلفردات يف لغة أجنبية ىو ادلكافئ   يف ذاكرة الطالب، وليس
 ادلناسب يف اللغة األم.

 مستوى الصعوبة (٘
من الضروري ربقيق ادلفردات العربية للطالب االندونيسية ميكن 

 تقسيمها إىل ثالثة أجزاء، من حيث مستوى الصعوبة:
 كلمات سهلة ، ألن ىناك أوجو تشابو مع الكلمات اإلندونيسية.( أ

ليست صعبة على الرغم من عدم وجود أوجو التشابو الكلمات اليت  (ب
 يف اإلندونيسية.

 ٖٚا.كلمات صعبة سواء بسبب شكلها ونطقه( ج

 ادلفردات أساليب تعليمه.
 أساليب نذكرىا ابلًتتيب الذي نقًتح ورودىا فيو :

إبراز ما تدل عليو الكمة من أشياء ) النماذج (، كأن نعرض قلما أو   .ٔ
 .لم أو كتابكتااب عندما ترد كلمة ق

، كأن يقوم ادلعلم بفتح الباب عندما ترد (dramatization)عٌتسبثيل ادل .ٕ
 مجلة.

(، كأن يلعب ادلعلم دور مريض ػلس أبمل يف role playingلعب الدور ) .ٖ
 بطنو و يفحصو طبيب.

                                                           
 ٜٛ-ٜٚ، ......Metodologi Pengajaran Bahasa Arabد ايفيندى، ؤاأمحد ف37
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( ، كأن يذكر ذلم كلمة )ابرد( يف مقابل antonymsذكر ادلتضادات ) .ٗ
 ا.)ساخن(، إن كان ذلم سابق عهد هب

(، كأن يذكر ذلم ملمة )السيف( لتوضسح synonymsذكر ادلًتادفات ) .٘
 معٌت كلمة )صمصام( إن كان ذلم سابق عهد بكلمة سيف.

(، و ذلك بذكر الكلمات اليت تثَتىا يف associationتداعي ادلعاين ) .ٙ
الذىن الكلمة اجلديدة. كأن يذكر عند ورود كلمة )عائلة( الكلمات 

 أسرة، أوالد،.....اخل.اآلتية: زوج، زوجة، 
(. و ىذا أيضا من أساليب rootذكر أصل الكلمة و مشتقاهتا ) .ٚ

توضيح ادلعٌت فعند ورود كلمة )مكاتبة( مثال يستطيع ادلعلم بيان 
أصلها )كتب(. و ما يشتق من ىذا األصل من كلمات ذات صلة 

 ابلكلمة لبجديدة )كاتب، مكتوب، كتاب.... اخل(.
 بية و ذلك بشرح ادلقصود من الكلمة. شرح معٌت الكلمة العر  .ٛ
تعدد القراءة، يف حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب  .ٜ

دبكن تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف 
 أحدىم معناىا.

البحث يف القاموس، ميكن تكليف الطالب يف ادلستوايت ادلتوسطة  .ٓٔ
ية لتوضيح معٍت الكلمة و ادلتقدمة ابلبحث قي القواميس العرب

 اجلديدة.
الًتمجة أىل لغة و سيطة و ىذا آخر أسلوب ميكن أن يلجأ إليو ادلعلم  .ٔٔ

 ٖٛلتوضيح معٌت الكلمة و على ادلعلم أال يتعجل يف ىذا األمر.
 
 
 

                                                           
)جامعة ادلنصورة مصر  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو و أساليبو،طعيمة،  ي أمحدرشد38

 ٜٜٔ-ٜٛٔ(،  ٜٜٛٔ:الرايط، 
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 هيكل التفكري﴾.ج﴿

 ىيكل التفكَت يف ىذا البحث ىو:
 

 
 

 
 

 
  8.0صوراة 

 هيكل التفكري
 

ًتقية  كان يستطيع ل، ف"Index Card Match"ًتاتيجية إس تنفيذكانإذا   .ٔ
كفاءة ادلفردات يف تعليم اللغة العرابية لطالب الصفالسابع "ب" 

 .وجفونورو  ٙابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ة يفعالكان يستطيع ف، "Index Card Match"إسًتاتيجية كان تنفيد إذا   .ٕ

ة العرابية لطالب الصفالسابع "ب" لًتقية كفاءة ادلفردات يف تعليم اللغ
 و.جفونورو  ٙابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 
 فروض البحث ﴾.د﴿

 ٜٖ(.أسئلة البحث) ؤقتة دلشكلة يتم دراستهاادلالفرضية ىي إجابة 
يف شكل مجلة سؤال. الفرضية ادلقًتحة البحث  أسئلة البحثماحيث

 ستكون: 
                                                           

.......، Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikanوينا سنجااي،39

ٕٖٓ 

 إسًتاذبية التعليم
" Index Card Match  "  

 التعليم اللغة العربية

دلفردات""ا  

 ترقية كفاءة ادلفردات تعديل العملية التعليم
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ًتقية كفاءة ادلفردات يف ليستطيع "Index Card Match"إسًتاتيجية  تنفيذ .ٔ
تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة 

 .وجفونورو  ٙاإلسالمية احلكومية 
ًتقية كفاءة ادلفردات يف ل يةالفعال"Index Card Match"إسًتاتيجية  تنفيذ .ٕ

تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة 
 .وجفونورو  ٙسالمية احلكومية اإل
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 فعول البحث م ﴾.أ﴿

. أما مفعول البحث ىو جرائي الّصفيىذا البحث ىو البحث اإل 
لًتقية كفاءة ادلفردات يف تعليم اللغة   "Index Card Match"تنفيذ إسًتاتيجية 

 ٙدلتوسطة اإلسالمية احلكومية السابع "ب" ابدلدرسة االعرابية لطالب الصف
 .م ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓو السنة الدراسية فونوروج

 ىالبحث اإلجرائي الص فمكان البحث وخصائص موضوع ﴾.ب﴿

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية جرائي الّصفيبالبحث اإل مكان ىذا
ماّدة ىف طالبا  ٖٕعدد ، ب"بالصف السابع "ىف  وفونوروج ٙاحلكومية 

 . يم اللغة العربيةىف التعل ادلفردات
ادلدرسة فياللغة العربية تعليم من الباحثة، يعٌت دلالحظة ابفقا وِ 

احملاضرة طريقة الم اابستخدو جفونورو  ٙادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
اط، جّيدا. لكن الطالب غَت نش انكانت ىذه الطريقو باسرةادلطريقة وال

فهم معٌت الصعوابت ، و ، كثَتة ادلزاح لدى الطالببدراسة ونيهتمّ نقصان 
نقصان كفاءة ادلفردات للطالب. و لذلك  الكلمةيف اإلمتحنات، ألن

إحدى يف تعليم اللغة العربية، الىت فعاليةإسًتاتيجيةوجب تغيَت 
وترقية   طاحيت يكون الطالب نش".Index Card Match"سًتاتيجية اإلىا

 .يف تعليم اللغة العربيةكفاءة ادلفردات 

 حث متغري  الب﴾.ج﴿
 البحث الذي مّتبع ىو: انذلذا البحث اإلجرئي متغَتّ   

لًتقية  "Index Card Match"ىي تنقيد إسًتاتيجية   متغَّت اإلجراءات . أ
 كفاءة ادلفردات
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م ادلفردات يف تعليم يترقية العملية و نتيجة تعلىي   النتيجةغَّت تم . ب
مية اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتواسطة اإلسال

 .م ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓفونوروغو السنة الدراسية  ٙاحلكومية 
 

 الد ور كل  ( KTP)إجراءات البحث اإلجرائي الص في﴾.د﴿

م يعملية دراسة مشكالت التعل ىو(KTP)البحث اإلجرائي الّصفي  
حللها عن طريق القيام نعكاس الذايت واجلهود يف الفصل الدراسي من إ

الوضع حقيقية وربليل كل أتثَت ذلا يف  طةخلدبجموعة متنوعة من اإلجراءات ا
البحث مث إجراء ىذا البحث يف ظلط التعاوين، وىو تنقيذ ٓٗاإلجراءات.من 

ليس من ادلعلم ولكن من ادلراقبة اخلارجية، وكان  (PTK)اإلجرائي الّصفي
 40البحث.عضًوا يف ادلعلم 

 Classroom Action)اإلجرائي الّصفي ث حالباحثة نوع البتستخدم 

Research.)مث ادلراقبةةكادلدّرسة و الباحث يعٌت، التعاوين ظلطبحث ال ىذا ،
م الباحثة يف تستخد."ب" كادلراقب الصف السابع ىفمدرس اللغة العربية 

  . رأى( Kemmis & Mc Taggart)ميس و تغارتمن الطراز ك البحثىذا 
 البحث اإلجرائي الّصفيسَت  ( Kemmis & Mc Taggart)كميس و تغارت

خطوات، منها: اخلطة، والتنفيذ، وادلالحظة، وادلنعكسة.  ةاشتملعلى أربع
على شكل الصورة، البحث اإلجرائي الّصفيواشكل العالقة ألربعة خطوات 

 ٕٗوىي كما يلي:
 

                                                           
جاكارات :  )، Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur ،وينا سنجااي40

 ٜٗٔ(، ٖٕٔٓكنجاان، 

 ٚ، (ٕٙٔٓ جاكارات : كنجاان،)،Penelitian Tindakan Kelas، وينا سنجااي40
فوستاكا جوكجاكرات: ) ،Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik،مفتاح اذلدىٕٗ

 ٛٗ(، ٕ٘ٔٓفيالجار، 
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 3.0الصورة 

 ( Kemmis & Mc Taggart)ميس و تغارتالطراز ك

يتضمن حبث اإلجرائي الّصفي لكل دور من ىف الصورة، تلك
 :وىيعلى أربعة خطوات، 

وإعداد التدريس ومادتو، وأدواتو، واسًتاذبياتو،عملية . استعداد اخلطة ( أ
 .األشياء األخرى الالزمة يف عملية التعلم

عملية . و حبث اإلجرائي الّصفيىي األنشطة األساسية يف . التنفيذ ( ب
 ٖٗ.اخلطةفي التعليمإعداد جديدة الفصل بناءا على التعليم داخل 

ىو: مراقبة  ة، ما غلب أن يفعلو الباحثيف ىذه ادلرحلة ادلالحظة.ج( 
يف  البالتعاون بُت الط أو ادلشاركةو يف التعلم، عملية الطالب 

                                                           
بومي أكسارا، جاكارات: ، )Penelitian Tindakan Kelas،  وآخروني أريكونتو سوىارسيمٖٗ

ٕٓٔٚ ،)ٔٗٗ 

 اخلطة

لتنفيذا ولالدور األ   

 

 ادلالحظة

 

 اخلطة

لتنفيذا الدور الثاين  

 ادلالحظة

 
? 

 

 

ةادلنعكس  

ةادلنعكس  
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ادلادة للقدرة على  الطالب فهم كل ادلالحظةرلموعات، و 
اانت دبالحظة جلمع البي اليت يقوم هبا ادلراقب عمليةوىي ٗٗ.التعليم

 ادلعلم والطالب أثناء عملية التعليم ونتائج تعلمها. مليةع
نشاط ربليل وتفسَت وشرح جلميع ادلعلومات اليت مت د( ادلنعكسة. 

 ٘ٗ.على تنفيذ اإلجراءات ةاحلصول عليها من ادلالحظ
حدد الباحثة مؤشر النجاح يف حبث إجرائي الّصفي على درجة  

. حصلوا على  الصفالسابع "ب" % من عدد الطالب ٘ٚأي « جيد»
أو أكثر  ٘ٚعملية التعليم ونتائج التعلم بقيمة معايَت اإلصلاز الدنيا ىي 

(. وُوِقُف الدوُر إذا كانت نسبة ادلئوية لنجاح الفصل أكثر ٘ٚ≤منو )
 (.٘ٚ≤من مئة ) ٘ٚمن 

 دور البحث اإلجرائي
تنفيذ ىذا البحث اإلجرائي على دوران لينظر ترقية كفاءة  

 Index Card"ادلفردات يف تعليم اللغة العربية للطالب بتنفيذ إسًتاتيجية 

Match ."يف ىذه دلرحلة تقدم بعض ادلراحل البحث  رتبط مع ذلكو ت ،
 كما يلي:

 الدور األول .0
 طّةاخل . أ

التعليم دلعرفة كفاءة  ربليل الباحثة عن طريقة أو إسًتاتيجية (ٔ
 اليت ستبلغ  إىل ادلتعلم.األساسية 

 إعداد التعليميةباحثة ال جعل (ٕ
 بطاقة ادلفردات(الباحثة أوراق سبرينية ) جعل (ٖ

                                                           
، Buku Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library dan PTK، رلموعة ادلؤلفُت44

 ٖٙ( ،ٕٛٔٓفونوروجو فريس، اجلامعة االسالمية احلكومّية الطيعة)فونوروجو:

راجاواىل فريس، جاكارات: ، )Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelasكوانندار،٘ٗ
ٕٖٓٔ ،)ٚ٘ 
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 الباحثة آلة البحث  جعل (ٗ
 الباحثة آلة تقوًن  جعل (٘

 ذالتنفي . ب
 حالة التعليم الباحثة  (ٔ
 "التعليم ادلفردات إبسًتاتيجية ) يةادلادة التعليم قدم الباحثة (ٕ

Index Card Match") 
 لتعليمإعطاء مادة ا الباحثة (ٖ
أوضح للطالب ىذه األنشطة ىف عملهم بشكل الباحثة  (ٗ

للعثور شركائهم ىي نظم التعليم عن طريق إعطاء كل طالب 
بطاقة الىت تتكون من بطاقة ادلفردات إىل نصف الطالب 

 والطالب اآلخر على معنها.
، ثور شركائهم. إذا وجد شخص شريًكاالطالب للعاسأل  (٘

 قريًبا مًعا. ونفاطلب منو أن غللس
 ةصكيد و اخلالإعطاء التو  (ٙ
 ظةادلالح (ٚ

 ادلالحظة  ج. 
 ادلعلم عن األنشطة الباحثة مع الطالبادلالحظة ( ٔ

الحظةالباحثة عن عملية التعليم ىي دقة الطالب يف ادل( ٕ
العثرور على شركاء، قدرة الطالب على تقدًن عملهم، 

 ."Index Card Match"سًتاتيجية ومتحمس ىف اتباع التعليم إب

 احثة عن نتيجة التعليمالحظةالبادل( ٖ
 ةعكسند. ادل 

الباحثة ادلقدم لينظر ىو نتيجة ادلعاملة  ةعكسدلنا  
ًتقية  ل"Index Card Match"إسًتاتيجية  تنفيذمن نتيجة مؤقت 

كفاءة ادلفردات يف تعليم اللغة العرابية لطالب الصفالسابع "ب" 
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ما أ. وجفونورو  ٙابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
عملية الطالب نتيجة مالحظة ة عكسمناملتها كمايلي: مع

قدرة الطالب بتكون من: دقة الطالب يف العثرور على شركاء، 
إبسًتاتيجّية متحمسفي اتباع التعليم ، و على تقدًن عملهم

“Index Card Match” . يم الطالب نتيجة التعل ةعكسمنو
إىل دور رار ما كان ربتاج الزباذ الق ابستخدام معايَت النجاح

 .  الثاين
 دور الثاين .8

 اخلطّة . أ
ربليل الباحثة عن طريقة أو إسًتاتيجية التعليم دلعرفة كفاءة  (0

 األساسية اليت ستبلغ  إىل ادلتعلم.
 جعل الباحثة إعداد التعليمية (0
 ادلفردات( صورة بطاقةالباحثة أوراق سبرينية ) جعل (3
 الباحثة آلة البحث  جعل (4
 الباحثة آلة تقوًن  جعل (5

 ذالتنفي . ب
 حالة التعليم الباحثة (0
 "الباحثة قدم ادلادة التعليمية )التعليم ادلفردات إبسًتاتيجية  (0

Index Card Match" ) 
 الباحثة إعطاء مادة التعليم (3
الباحثة أوضح للطالب ىذه األنشطة ىف عملهم بشكل للعثور  (4

شركائهم ىي نظم التعليم عن طريق إعطاء كل طالب بطاقة 
دلفردات إىل نصف الطالب والطالب الىت تتكون من بطاقة ا

 اآلخر على معنها.
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اسأل الطالب للعثور شركائهم. إذا وجد شخص شريًكا،  (5
 فاطلب منو أن غللسون قريًبا مًعا.

 ةصإعطاء التوكيد و اخلال (6
 ظةادلالح (7

 ادلالحظة  ج. 
 ادلعلم عن األنشطة الباحثة مع الطالبادلالحظة ( ٔ

ليم ىي دقة الطالب يف الحظةالباحثة عن عملية التعادل( ٕ
العثرور على شركاء، قدرة الطالب على تقدًن عملهم، 

 ."Index Card Match"سًتاتيجية ومتحمس ىف اتباع التعليم إب

 الحظةالباحثة عن نتيجة التعليمادل( ٖ
 ةعكسند. ادل

عملية الطالب يف اجملموعة نتيجة مالحظة  ةتعكس  
 . اذا كانمعايَت النجاحيم الطالب ابستخدام نتيجة التعل ةتعكسو 

 مث يوقف الدور.  قد يصل اىل معايَت الكمال النجاح
 
 جدول البحث اإلجرائي  ﴾ه﴿

 0.3جدول 

 جدول البحث اإلجرائي

 التاريخ التنفيذ العملية الرقم

 8108ديسمرب  01 –أكتوبر  9 اخلططة البحث اإلجرائي 0

 8109فرباير  0  اإلعداد 8

 8109فرباير  05-8  األو التنفيذ التدريس الدور  3

 8109فرباير  81-08 تنفيذ التدريس الدور الثاىن  4
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 8109فرباير  86و  06 تقوًن 5

 8109مارس  4 كتابة التقرير البحث اإلجرائي 6

 
 
 

 الباب الرابع
 اانتيالب عرض

 اانت العامةيالب عرض﴾ أ﴿

 وجوفونور  6اتريح أتسيس مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  .0
ىي وحدة فونوروجو  ٙادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

ىف البداية   .ادلشهورة بفونوروجوادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةةرسادلد
فرع من اتكاران  اليت أتسست ىف عام  دلتوسطةكانت ىذه  ادلدرسة ا

اإلسالمية، يف عام ادلدرسة ادلتوسطة إمسها  ٜٓٚٔ. يف عام ٜٜٙٔ
احلكومية فيألل جاتيس، مث ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية إمسها  ٜٜٛٔ

ادلدرسة ادلتوسطة تصبح  ٜٜ٘ٔأ/ ٘ٔ٘مع خطاب من وزارة الدين 
تغيَت امسها إىل  ٕٙٔٓويف عام  بوغيم سامفونغاإلسالمية احلكومية

 46.فونوروجو ٙادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 فونوروجو ٙحلكومية ادلتوسطة اإلسالمية امند أتسيس ادلدرسة 

 :القيادة، وىي كانت ىناك العديد من التغَتات
 : احلاج نور ساليم ٕٕٓٓ-ٜٜ٘ٔالسنة  ( أ

 : احلاج ويياان ٕٚٓٓ-ٕٕٓٓالسنة  ( ب
 سوماردي الباشاري: الدكتور  ٕٔٔٓ-ٕٚٓٓالسنة   ( ج

                                                           
 .D/95-II/0900/0أنظر التوثق رقم46
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 : أغونغ داراجتماان  األن -ٕٔٔٓالسنة  ( د

فونوروجو  ٙادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
الشؤون ) الطبقةوزارة الشؤون الدينيةالعام  توسطةمؤسسة للتعليم ادلىي

لتصبح يزة يف رلال فهم اإلسالم، لديقّوة شل عالمة( اليت ذلا الدينية
. وىذا يتفق مع رؤيتو ىي األكادميية واحدة من ادلزااي األكادميية وغَت

الثقافة و  البصَتة التكنولوجية، اتربقيق ادلدرسة اإلسالمية، واإلصلاز 
 .البيئية

بذل اجلهود  ةمرور الوقت، تواصل ىذه ادلدارس كانت
لتحسُت اجلودة. شكل واحد من اجلهود لتحسُت نوعية التعليم 

ىي  فونوروجو ٙادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  والتدريس يف
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية البنية التحتية يف مدرسة تطوير 

اخلدمات ربسُت  ةرسو. مع وجود الّبانمج ، سبكن للمدفونوروج ٙ
 Bina) بناء إلصلازو   (Reguler)سواءنظاميّ ، التعليمية جلميع الطالب

Prestasi)ربسُت كل اإلمكاانت اليت ميلك ، ويف الوقت نفسو 
 .فونوروجوٙرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدطالب 

 
 درسة ة عنادل .8

فونوروجو يف  ٙسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة ادلتو  موقع 
الشارع رااي بوغيم سامفونغ فونوروجو. و رقم التليفون 

ٖٖٓٛٔٔٔٔٔٚٙ 
  4.0جدول 

 بيااتت ة عن ادلدرسة
 فونوروجو ٙادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  اسم ادلدرسة
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 ٜٕٙٓٗٛ٘ٓ الرقم االحصائى للمدرسة

 اانأغونغ داراجتم اسم رئيس ادلدرسة

 ٜٓٚٔ سنة التأسيس

 ادلعتمدة أ تصفيات اإلعتماد

 مدرسة حكومية حالة ادلدرسة

 ٖٔٗ عدد الطالب

  عدد الفئات

 ٖٙ عدد ادلعلمُت

 ٛ عدد ادلوظفُت

 عنوان ادلدرسة

 رااي بوغيم الشارع

 سامفونغ فونوروجو. و رقم التليفون  القرية احلضرية

 سامفونغ ادلأمورية

 وجوفونور  ادلنطقة

 جاوى الشرقية ادلقاطعة

 ٖٗ٘ٗٙ الرمز الّبيدي
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 ٖٖٙٚٔٔٔٔٔٛٓ رقم اذلاتف

 - الفاكس

 oi.yc.uohay@gnupnn._n.tm وينلكًت الّبيد اإل

 
 

 6لة واألهداف مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية االرؤية والرس .3
 فونوروجو

 الرؤية  ( أ
البصَتة ، اتربقيق ادلدرسة اإلسالمية، واإلصلاز رؤيتو ىي 

 .والثقافة البيئية التكنولوجية
 لةاالرس  ( ب

الذي يكون كاماًل ومالئماً  ٖٔربقيق ادلنهج التعليم  (ٔ
 لالحتياجات والثاقبة على الصعيد الوطٍت.

ربقيق التعلم الفعال واإلبداعي والفعال وادلمتع حىت يتمكن كل  (ٕ
 فسو على النحو األمثل وفًقا إلمكاانتو.طالب من تطوير ن

 ربقيق التقييم اخلارجي للكفاءات ادلعرفية واحلركية والعاطفية. (ٖ
 ربقيق زايدة يف ربصيل التخرج (ٗ
 تطوير ثقافة شخصية لألمة (٘
تطوير إمكاانت الطالب يف استخدام ادلعرفة والتكنولوجيا  (ٙ

 )العلوم والتكنولوجيا(
 كشافة والقدرات الفنية.تطوير رايضة قوية وتنافسية ، وال (ٚ
 تطوير قدرة ،مسابقة أودلبية ذكية وتنافسية. (ٛ
 خلق بيئة مدرسية آمنة ونظيفة ونظيفة ومرػلة.  (ٜ

mailto:mtsn_sampung@yahoo.co.id
mailto:mtsn_sampung@yahoo.co.id
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ربقيق ادلرافق ادلدرسية التفاعلية وذات الصلة وادلتعلقة  (ٓٔ
 بتكنولوجيا ادلعلومات.

 لديك مدرسون زلًتفون معتمدون. (ٔٔ
 تطوير اختصاص ادلعلمُت وادلوظفُت الًتبويُت. (ٕٔ
 تنظيم اإلدارة ادلستندة إىل ادلدرسة (ٖٔ
 يعزز من ثقافة روح اجلودة. (ٗٔ
 ربقيق إدارة مالئمة وعادلة ومنصفة لتمويل التعليم. (٘ٔ
 ربسُت دور اجملتمع وتشكيل الشبكات مع أصحاب ادلصلحة  (ٙٔ
ربقيق السلوك اجليد والتفكَت والتصرف وفًقا للطابع النبيل  (ٚٔ

 وادلعرفة الدينية العميقة
 وعملية التعلم ادلستندة إىل تكنولوجيا ادلعلوماتتطوير البيئة  (ٛٔ
 منع الضرر والتلوث (ٜٔ
 الوعي ادلتزايد ابلبيئة (ٕٓ
خلق بيئة مدرسّية صحي ، نظيف ، شادي ومجيل كجهد  (ٕٔ

 للحفاظ على البيئة وإدارهتا.
 األهداف (ج

إجراء مراجعات للمناىج ادلدرسية بناًء على نتائج ربليل السياق  (ٔ
 )معايَت احملتوى(

يف مجيع ادلواد (K-13)الفصول منهج "التعلم النشط  تنفذ مجيع (ٕ
 )معايَت العملية(

ربقيق التقييم اخلارجي للكفاءات ادلعرفية واحلركية والعاطفية وفًقا  (ٖ
 خلصائص ادلوضوع )معايَت التقييم(

 ربقيق زايدة يف ربصيل التخرج (ٗ
 تطوير إمكاانت الطالب يف استخدام ادلعرفة والتكنولوجيا (٘

(SKL) 
 (SKL) درةمسابقة أودلبية ذكية وتنافسيةتطوير ق (ٙ
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 خلق بيئة مدرسية آمنة وأنيقة ونظيفة ومرػلة )الوسائل القياسية( (ٚ
تطوير كفاءة أعضاء ىيئة التدريس وأعضاء ىيئة التدريس  (ٛ

 )ستان وادلوظفون(
 تنظيم اإلدارة ادلدرسية )معايَت اإلدارة( (ٜ

أخالق  غرس القيم الدينية اإلسالمية )التوحيد ، العبادات ، (ٓٔ
 (SKL)الكرًن(

إنشاء مواطنُت مدرسيُت مسؤولُت عن محاية البيئة وجهود  (ٔٔ
 اإلدارة من خالل احلكم ادلدرسي اجليد لدعم التنمية ادلستدامة

(SKL) 
 

أحوال ادلدرسني و ادلوظفني مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  .4
 وجفونورو  6

 ٙاحلكومية ادلدرسُت و ادلوظفُت دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
رئس ادلدرسة  ٔىي تتكون من   أشخصيات. ٙٗو عدد جفونورو 

 ٖٔادلدرسُت التُت موظف حكومي،  ٕٗي موظف حكومي، الذ
ادلوظفُت ادلدرسة. التعليم الذي قام بو  ٛادلدرسُت مؤقتُت، و 

و ببعض جفونورو  ٙادلدسُت دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 العامل و أخر ادلاوستَت.

مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية السابع "ب" مساء الطالب ىف الصفأ .5
 فونوروجو 6احلكومية 

 4,8جدول 
 بياانت أبمساء الطالب ىف الصف السابع "ب"

 الرقم اإلسم اجلنس

 ٔ أمحد اندى ذ
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 الرقم اإلسم اجلنس

 ٕ امحد موبسما ذ
 ٖ أنْندا فًتايان سارى أ
 ٗ أنيسا رماضاين أ
 ٘ أايشا مورر أ

 ٙ عزًن ساْقيال ىودا ذ
 ٚ داي عديندفّباّيْنيت أ
 ٛ عائسلي يوستيكا أ
 ٜ فَتسكا فَتغينّيا  أ

 ٓٔ غيغيو كاريسناتيّاس ذ
 ٔٔ إفتيسام مسجد ذ
 ٕٔ إسنا لوْطفيّاان  أ
 ٖٔ مااي نورول فتحة أ

 ٗٔ مفتح الفالح ذ
 ٘ٔ ميمُت سري وىيو أ

 ٙٔ رمحد دوي فرايوغا ذ
 ٚٔ راْندرا غاليو فراابوا ذ
 ٛٔ أنغلّيا رافا أ
 ٜٔ سييت نور وحدة  أ
 ٕٓ صافّياان موليضا أ

 ٕٔ سويودا مولنا ذ
 ٕٕ عافيد ليلة الزىرا أ
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 البياانت اخلاصة ﴾ب﴿

لينظر على ترقية   انخالل دور ىذا البحث اإلجرائي تنفيذ من 
 Index "إسًتاتيجية م اطالب ابستخدليف تعليم اللغة العربية  كفاءة ادلفردات

Card Match"البياانت كل الدورنتيجة التعليم الطالب يف   على ترقية  نظرب .
ل عن ىي البياانت من نتيجة السج استخداممن نتيجة ىذا البحث الذي 

ونتائج ادلالحظة عملية الطالب.  راءات البحثأمور سلتلفة تتعلق بتنفيذ إج
 وقام ىذا البحث بعرض البياانت من نتائج البحث لكل دور، كما يلي:

 لدور األولا  .1
طة، التنفيذ، اخلدور األول ىف ىذا البحث اإلجرائ يشتمل على 

 ادلالحظة، وادلنعكسة كمايلي:
 اخلط ة .أ

ربليل الباحثة عن طريقة أو إسًتاتيجية التعليم دلعرفة كفاءة  (0
 األساسية اليت ستبلغ  إىل ادلتعلم.

 جعل الباحثة إعداد التعليمية (0
 ادلفردات(بطاقة جعل الباحثة أوراق سبرينية ) (3
 جعل الباحثة آلة البحث  (4
 تقوًنجعل الباحثة آلة  (5

 التنفيذ .ب
 حالة التعليم الباحثة (0
 "الباحثة قدم ادلادة التعليمية )التعليم ادلفردات إبسًتاتيجية  (0

Index Card Match" ) 
 الباحثة إعطاء مادة التعليم (3
بشكل للعثور  عملهمالباحثة أوضح للطالب ىذه األنشطة ىف  (4

بطاقة نظم التعليم عن طريق إعطاء كل طالب شركائهم ىي 
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 لطالبواالطالب نصف  ادلفردات إىلقة ابطالىت تتكون من 
 معنها.اآلخر على 

اسأل الطالب للعثور شركائهم. إذا وجد شخص شريًكا،  (5
 فاطلب منو أن غللسون قريًبا مًعا.

 إعطاء التوكيد و اخلالصة (6
 ادلالحظة (7

 ج. ادلالحظة 
 حالة التعليم  (ٔ
 الطالب يف العملية التعليم عملية (ٕ

 دقة الطالب يف العثرور على شركاءأ: 
 ب: قدرة الطالب على تقدًن عملهم

 ج: متحمس يف اتباع التعليم إبسًتاتيجّية 
“Index Card Match” 

 
 عمليةالطالب ( أ

  4.3جدول 
 يف دور األول. عملية الطالبالبياانت العملية 

 
 معلومات

 
عدد 
 الدرجة

  النواحي ادلقررة
 اإلسم

 
 أ ب ج الرقم

درج درجة
 ة

 درجة

 ٔ أمحد  ٕ ٕ ٕ ٙ انقص
 ٕ موبسما ٔ ٕ ٕ ٘ انقص

 ٖ أنْندا  ٖ ٗ ٗ ٔٔ شلتاز  
 ٗ أنيسا  ٖ ٗ ٗ ٔٔ شلتاز  
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 معلومات

 
عدد 
 الدرجة

  النواحي ادلقررة
 اإلسم

 
 أ ب ج الرقم

درج درجة
 ة

 درجة

 ٘ أايشا  ٖ ٗ ٗ ٔٔ شلتاز  
 ٙ عزًن  ٕ ٖ ٗ ٜ جيد

 ٚ داي  ٗ ٖ ٗ ٔٔ شلتاز  
 ٛ عائسلي  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٜ فَتسكا  ٖ ٗ ٗ ٔٔ شلتاز  

 ٓٔ غيغيو  ٕ ٕ ٕ ٙ انقص
 ٔٔ إفتيسام  ٕ ٕ ٕ ٙ انقص

 ٕٔ إسنا  ٗ ٗ ٖ ٔٔ شلتاز  
 ٖٔ مااي  ٗ ٖ ٖ ٓٔ شلتاز  

 ٗٔ مفتح ٕ ٗ ٕ ٛ جيد
 ٘ٔ ميمُت  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  

 ٙٔ رمحد  ٕ ٕ ٕ ٙ انقص
 ٚٔ راْندرا  ٕ ٖ ٗ ٜ جيد

 ٛٔ رافا  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٜٔ سييت  ٖ ٗ ٗ ٔٔ شلتاز  
 ٕٓ صافّياان  ٖ ٗ ٖ ٓٔ شلتاز  

 ٕٔ سويودا ٕ ٖ ٖ ٛ جيد
 ٕٕ عافيد ٖ ٖ ٗ ٓٔ شلتاز  
 ٖٕ عوليا  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  

 عدد التام ٙٙ ٙٚ ٙٚ - ٛٔ
 معلومات:
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 دقة الطالب يف العثرور على شركاءأ: 
 ب: قدرة الطالب على تقدًن عملهم

 ”Index Card Match“اتيجّية إبسًت متحمسفي اتباع التعليم ج: 

 
 معلومات التقوًن: 

 (ٕٔ-ٓٔ)شلتاز         =ٗ .ٔ
 (ٜ - ٚ)جيد         =ٖ .ٕ
 (ٙ-ٗانقص      ) =ٕ .ٖ
 (ٖ-ٔانقص جدا ) =ٔ .ٗ

 
 ىي:  ،يف دور األولالطالب العملية فحساب نسبة ادلئوية ادلطلوبة

  
 

 
  ٔٓٓٝ 

  
ٔٛ
ٕٖ   ٔٓٓٝ 

 ٕٝٙۥٛٚ  
 نتيجة التعليم  ( ب

 4.4جدول 
 البياانت نتيجة التعليم ىف الدور األول

 الرقم اإلسم ةنتيج KKM معلومات

 ٔ أمحد اندى ٕٙ ٘ٚ كملغَت  
 ٕ امحد موبسما ٗٙ ٘ٚ كملغَت  

 ٖ أنْندا فًتايان سارى ٙٚ ٘ٚ كمل
 ٗ أنيسا رماضاين ٜٓ ٘ٚ كمل
 ٘ أايشا مورر ٜٓ ٘ٚ كمل
 ٙ عزًن ساْقيال ىودا ٘ٚ ٘ٚ كمل
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 الرقم اإلسم ةنتيج KKM معلومات

 ٚ عديند فّباّيْنيت داي ٜٗ ٘ٚ كمل
 ٛ عائسلي يوستيكا ٜٙ ٘ٚ كمل

 ٜ فَتسكا فَتغينّيا  ٓٚ ٘ٚ كملغَت  
 ٓٔ غيغيو كاريسناتيّاس ٕٙ ٘ٚ كملغَت  
 ٔٔ إفتيسام مسجد ٛٙ ٘ٚ كملغَت  

 ٕٔ إسنا لوْطفيّاان  ٕٚ ٘ٚ كمل
 ٖٔ مااي نورول فتحة ٓٛ ٘ٚ كمل

 ٗٔ مفتح الفالح ٛٙ ٘ٚ كملغَت  
 ٘ٔ ُت سري وىيوميم ٗٛ ٘ٚ كمل

 ٙٔ رمحد دوي فرايوغا ٗٙ ٘ٚ كملغَت  
 ٚٔ راْندرا غاليو فراابوا ٙٙ ٘ٚ كملغَت  

 ٛٔ رافا أنغلّيا ٕٜ ٘ٚ كمل
 ٜٔ سييت نور وحدة  ٗٛ ٘ٚ كمل
 ٕٓ صافّياان موليضا ٓٛ ٘ٚ كمل

 ٕٔ سويودا مولنا ٓٚ ٘ٚ كملغَت  
 ٕٕ ةعافيد ليلة الزىر  ٛٛ ٘ٚ كمل
 ٖٕ عوليا  ٕٜ ٘ٚ كمل

=  كمل
ٔٗ 

 الطالب

 رلموع النتائج ٚٛٚٔ
 

 النتيجة األعلى ٜٙ 
 النتيجة األصغرة ٕٙ 

ٙ,ٚٚ كملغَت    لالنتيجّةمعدّ 



44 

 

 
 

 الرقم اإلسم ةنتيج KKM معلومات

 =ٜ 
 الطالب

ٜ 
ٙٓ,ٛ

ٙٝ 
حساب نسبة مئوية صلاح 

 الفصل
النتيجة ة معّدلة أخذ الباحث، اعتمادا على البياانت السابقة

يف  وصلح الطالب.(Post tes)إسًتاتيجّية   التنفيذبعد  التعليم الطالب
ة م الباحثا، استخد٘ٚ نتيجة أكثر منعلى واعملية التعليم إذا حصل

 :التاليةصيغة ال

  
∑ 

 
 

  
0787

23
 

 ٜٙۥٚٚ  

وبعد معرفة معدلة النتيجة يف الدور األول، فحساب نسبة 
 ادلئوية ادلطلوبة، ىي

  
 

 
  100: 

  
14

23
  100: 

 :86ۥ60  

 

اعتمادا على ربليل البياانت لنتائج تعلم الطالب يف 
 إىل اإلستكمال التعلم كملالذين  طالبا  ٗٔ،إسًتاتيجّيةالتنفيذبعد

%. ىذا ادلتّوسط مل حصل ٙٛ,ٓٙساب نسبة مئوية صلاح الفصلحب
. فالدور % من عدد الطالب٘ٚ≤على ربقيق إتقان التعليم يعٌت 

 على درجةادلفردات مادة األول حصلت نتيجة تعلم الطالب يف 
 ". انقص"

 ةد.  منعكس
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عن التنفيذ و ادلالحظة يف تنفيذ  البياانت السابقةمن   
 Index Card"البحث اإلجرائي اللغة العربية عنتنفيذ إسًتاتيجية 

Match" عملية ونتيجة فردات. تنتاج الباحثة يعٍت أن لًتقية كفاءة ادل
 ول ىي: األالتعليم اللغة العربية الطالب دور 

ىف تعليم "Index Card Match"إسًتاتيجية الطالب مل يتم استخدام  .0
لية عماللغة العربية. حىت بعض الطالب غَت نشاط. و نتيجة 

 % .ٕٙ,ٛٚالطالب من دور األول 
ساب نسبة طالبا حب ٗٔ األولدور م الطالب يف يتعلالنتيحة ال .0

. ٜٙ,ٚٚ معدلة النتيجة%، و ٙٛ,ٓٙ مئوية صلاح الفصل
ادلفردات نتيجة تعلم الطالب يف مادة  الدور األول حصلوا علىف

"، ىذا ادلتّوسط مل حصل انقص" على درجةيف تعليم اللغة العربية
% من عدد الطالب. ٘ٚ≤على ربقيق إتقان التعليم يعٌت 

 .فلذالك ضلتاج دور الثاىن لًتقية نتيجة التعليم اللغة الطالب

 دور الثاين .3
 اخلط ة .أ

عن طريقة أو إسًتاتيجية التعليم دلعرفة كفاءة ربليل الباحثة  (0
 األساسية اليت ستبلغ  إىل ادلتعلم.

 جعل الباحثة إعداد التعليمية (0
 ادلفردات( صورة بطاقةالباحثة أوراق سبرينية ) جعل (3
 الباحثة آلة البحث  جعل (4
 الباحثة آلة تقوًن  جعل (5

 التنفيذ .ب
 حالة التعليم الباحثة (0
 "ة )التعليم ادلفردات إبسًتاتيجية الباحثة قدم ادلادة التعليمي (0

Index Card Match") 
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 الباحثة إعطاء مادة التعليم (3
الباحثة أوضح للطالب ىذه األنشطة ىف عملهم بشكل   (4

للعثور شركائهم ىي نظم التعليم عن طريق إعطاء كل طالب 
بطاقة الىت تتكون من بطاقة ادلفردات إىل نصف الطالب 

 والطالب اآلخر على معنها.
سأل الطالب للعثور شركائهم. إذا وجد شخص شريًكا، ا  (5

 فاطلب منو أن غللسون قريًبا مًعا.
 إعطاء التوكيد و اخلالصة (6
 ادلالحظة (7

 ج. ادلالحظة 

 حالة التعليم ( ٔ
 عملية التعليمنشاط ادلتعلمُت يف ال( ٕ

 دقة الطالب يف العثرور على شركاءأ: 
 ب: قدرة الطالب على تقدًن عملهم

 Index Card“إبسًتاتيجّية اتباع التعليم  متحمسفيج: 

Match” 

 

 طالبعملية ال ( أ
 4,5جدول 

 البياانت عملية الطالب يف دور الثاين.

 

 معلومات

 

عدد 
 الدرجة

  النواحي ادلقررة

 اإلسم

 

 أ ب ج الرقم

 درجة درجة درجة

 ٔ أمحد اندى ٕ ٖ ٕ ٚ جّيد
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 معلومات

 

عدد 
 الدرجة

  النواحي ادلقررة

 اإلسم

 

 أ ب ج الرقم

 درجة درجة درجة

 ٕ امحد  ٕ ٕ ٕ ٙ انقص
 ٖ نْندا فًتايان أ ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٗ أنيسا  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٘ أايشا مورر ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٙ عزًن  ٖ ٗ ٖ ٓٔ شلتاز  
 ٚ داي عديند  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٛ عائسلي  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٜ فَتسكا  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  

 ٓٔ غيغيو  ٖ ٖ ٕ ٛ جيد
 ٔٔ إفتيسام  ٖ ٖ ٖ ٜ جيد

 ٕٔ نا إس ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٖٔ مااي نورول ٗ ٖ ٗ ٔٔ شلتاز  

 ٗٔ مفتح  ٖ ٗ ٕ ٜ جيد
 ٘ٔ ميمُت سري  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  

 ٙٔ رمحد دوي ٕ ٕ ٕ ٙ انقص
 ٚٔ راْندرا غاليو ٖ ٖ ٖ ٜ جّيد  
 ٛٔ رافا أنغلّيا ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٜٔ سييت نور  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  
 ٕٓ صافّياان ٗ ٗ ٖ ٔٔ شلتاز  
 ٕٔ سويودا ٗ ٖ ٖ ٓٔ شلتاز  
 ٕٕ عافيد ليلة ٗ ٖ ٗ ٔٔ شلتاز  
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 معلومات

 

عدد 
 الدرجة

  النواحي ادلقررة

 اإلسم

 

 أ ب ج الرقم

 درجة درجة درجة

 23 عوليا  ٗ ٗ ٗ ٕٔ شلتاز  

 عدد التام    - ٕٔ

 معلومات:  
 دقة الطالب يف العثرور على شركاءأ: 

 ب: قدرة الطالب على تقدًن عملهم
 ”Index Card Match“إبسًتاتيجّية متحمسفي اتباع التعليم ج: 

 
 معلومات التقوًن:

 (ٕٔ-ٓٔ)تاز        شل =ٗ .٘
 (ٜ - ٚ)جيد         =ٖ .ٙ
 (ٙ-ٗ)     انقص =ٕ .ٚ
 (ٖ-ٔانقص جدا ) =ٔ .ٛ

نشاط الطالب يف العملية التعليم ىف فحساب نسبة ادلئوية ادلطلوبة
 ىي:  ،الثاىنيف دور 

  
 

 
  100: 

  
21

23
  100: 

 :3ۥ91  

 نتيجة التعليم  ( ب
 4,6جدول 

 الثاىن البياانت نتيجة التعليم ىف الدور
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 الرقم اإلسم ةنتيج KKM معلومات
 ٔ أمحد اندى ٓٚ ٘ٚ غَت كمل
 ٕ امحد موبسما ٛٚ ٘ٚ كمل
 ٖ أنْندا فًتايان سارى ٕٛ ٘ٚ كمل
 ٗ أنيسا رماضاين ٚٛ ٘ٚ كمل
 ٘ أايشا مورر ٓٓٔ ٘ٚ كمل
 ٙ عزًن ساْقيال ىودا ٗٛ ٘ٚ كمل
 ٚ داي عديند فّباّيْنيت ٜٙ ٘ٚ كمل
 ٛ لي يوستيكاعائس ٓٓٔ ٘ٚ كمل
 ٜ فَتسكا فَتغينّيا  ٜٔ ٘ٚ كمل
 ٓٔ غيغيو  ٗٛ ٘ٚ كمل
 ٔٔ إفتيسام مسجد ٛٛ ٘ٚ كمل
 ٕٔ إسنا لوْطفيّاان  ٜ٘ ٘ٚ كمل
 ٖٔ مااي نورول فتحة ٜٔ ٘ٚ كمل
 ٗٔ مفتح الفالح ٜٓ ٘ٚ كمل
 ٘ٔ ميمُت سري وىيو ٜٔ ٘ٚ كمل
 ٙٔ رمحد دوي فرايوغا ٛٚ ٘ٚ كمل
 ٚٔ ا غاليو فراابواراْندر  ٙٛ ٘ٚ كمل
 ٛٔ رافا أنغلّيا ٜ٘ ٘ٚ كمل
 ٜٔ سييت نور وحدة  ٓٓٔ ٘ٚ كمل
 ٕٓ صافّياان موليضا ٜٛ ٘ٚ كمل
 ٕٔ سويودا مولنا ٛٛ ٘ٚ كمل
 ٕٕ ةعافيد ليلة الزىر  ٜ٘ ٘ٚ كمل
 ٖٕ عوليا  ٓٓٔ ٘ٚ كمل
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 الرقم اإلسم ةنتيج KKM معلومات
 =كمل 

ٕٕ 
 الطالب

 رلموع النتائج ٕٛ٘ٓ
 

 النتيجة األعلى ٓٓٔ 

 ة األصغرةالنتيج ٓٚ 

كمل غَت  
=ٔ  

 الطالب

 لالنتيجّةمعدّ  ٚٗ،ٜٛ

حساب نسبة مئوية صلاح  ٝ٘ٙۥٜ٘
 الفصل

 

النتيجة ة معّدلة أخذ الباحث، اعتمادا على البياانت السابقة
يف دور  (Post tes)إسًتاتيجّية   التنفيذبعد  التعليم الطالب

 ة أكثر مننتيجعلى وايف عملية التعليم إذا حصل وصلح الطالب.الثاين
 :التاليةصيغة الة م الباحثا، استخد٘ٚ

  
∑ 

 
 

  
2158

23
 

 47ۥ89  

، فحساب نسبة الثاينوبعد معرفة معدلة النتيجة يف الدور 
 ادلئوية ادلطلوبة، ىي

  
 

 
  100: 

  
22

23
  100: 
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 :65ۥ95  

اعتمادا على ربليل البياانت لنتائج تعلم الطالب يف 
الذين طالبا  ٕٕ ،الثاينيف دور (Post tes)إسًتاتيجّية   تنفيذالبعد

ساب نسبة مئوية صلاح حب إىل اإلستكمال التعلم كمل
%. ىذا ادلتّوسط حصلوا على ربقيق إتقان ٘ٙ,ٜ٘الفصل

حصلت  الثايندور . فال% من عدد الطالب٘ٚ≤التعليم يعٌت 
على العربيةادلفردات يف تعليم اللغة نتيجة تعلم الطالب يف مادة 

 ". شلتاز" درجة
 د.  منعكسة

عن التنفيذ و ادلالحظة يف تنفيذ  البياانت السابقةمن 
 Index Card"البحث اإلجرائياللغة العربية عنتنفيذ إسًتاتيجية 

Match" بع "ب". تنتاج السا لًتقية كفاءة ادلفردات يف الصف
الب دور عملية ونتيجة التعليم اللغة العربية الطالباحثة يعٍت أن 

 الثاين ىي: 
% إىل ٙٛ،ٓٙمن دور األول ىف نتيجة التعليم الطالب ترقية  .ٔ

ومفهوم كفاءة ادلفردات %. حىت  ٘ٙ،ٜ٘دور الثاين 
ولكن واحد ترقية أيضا. الطالب ىف التعليم اللغة العربية 

 طالب غَت اتم.

إىل  %ٕٙ,ٛٚترقية نشاط الطالب يف تعليم من دور األول  .ٕ
 %.ٖ,ٜٔدور الثاين 

دور الثاين بسبب البطاقة ترقية ادلتحمس الطالب يف  .ٖ
رة حبيث يكون الطالب أكثر ادلستخدمة ىي بطاقة صو 

 .اىتمام

 

 ﴾  حتليل البياانت كل الدورج﴿
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 الدور األول .0
دور األول ىف ىذا البحث اإلجرائ  الباحثة تشتمل على البياانت من 

تنفيذ عن البحث اإلجرائطّة، التنفيذ، ادلالحظة، وادلنعكسة.اخل
يف الصفى السابع  لًتقية كفاءة ادلفردات "Index Card Match"إسًتاتيجية 

عملية ونتيجة التعليم اللغة العربية وتنتاج الباحثة يعٍت أن . "ب"
 ، كمايلي:الطالب

 4,7جدول 
 دور األولالبياانت نتيجة البحث ىف ال

 نسبة ادلؤية عدد الطالب النواحي ادلقررة

 %ٕٙ،ٛٚ ٛٔ الطالب العملية

 %ٙٛ،ٓٙ ٗٔ نتيجة التعليم

عملية الطالب يم ىف الدور األول، نعرف نتيجة ىف ىذه عملية التعل
% من ٘ٚ ≤حصلوا على ربقيق إتقان التعليم يعٌت  ونتيجة التعليم مل

فلذالك ضلتاج دور الثاىن لًتقية نتيجة التعليم اللغة عدد الطالب. 
 .الطالب

 
 الدور الثاىن .8

دور الثاىن ىف ىذا البحث اإلجرائ  الباحثة تشتمل على البياانت من 
تنفيذ إسًتاتيجية البحث اإلجرائ عنطّة، التنفيذ، ادلالحظة، وادلنعكسة.اخل

"Index Card Match" وتنتاج . يف الصفى السابع "ب" لًتقية كفاءة ادلفردات
 ، كمايلي:عملية ونتيجة التعليم اللغة العربية الطالبالباحثة يعٍت أن 

 
 

 4,8جدول 
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 دور الثاىنالبياانت نتيجة البحث ىف ال
 نسبة ادلؤية عدد الطالب النواحي ادلقررة

 %ٖ،ٜٔ ٕٔ الطالب العملية

 %٘ٙ،ٜ٘ ٕٕ نتيجة التعليم

عملية الطالب م ىف الدور الثاين. نعرف نتيجة ىف ىذه عملية التعلي 
% من عدد ٘ٚ ≤حصلوا على ربقيق إتقان التعليم يعٌت ونتيجة التعليم 

ادلفردات يف الثاين حصلت نتيجة تعلم الطالب يف مادة دور الطالب. فال
 على درجة "شلتاز".  تعليم اللغة العربية

وميكننا أن نرى يف الرسم البياين من نتيجة ادلقارنة عملية الطالب و 
 نتيجة التعليم ىف كل الدور  كما يف الصورة اآلتية:

 
 4,0الصورة 

 ملية الطالب و نتيجة التعليم ىف كل الدورنتيجة ادلقارنة ع
لًتقية كفاءة ادلفردات يف  "Index Card Match"إسًتاتيجية  تنفيذ   

تعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
نتيجة ويف .ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓفونوروجو السنة الدراسية  ٙاحلكومية 

حصلوا على النتيجة  طالبا ٛٔ بعن عملية الطالالدور األول

 نتيجة التعليم عملية الطالب

78,26% 

60,86

91,3% 95,65% 
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حصلوا  طالبا ٗٔ%، ونتيجة التعلم ٕٙ،ٛٚادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر
 %. ٙٛ،ٓٙ على النتيجة ادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر

حصلوا  طالبا ٕٔ عن عملية الطالبالدور الثاينمث يف نتيجة   
 طالبا ٕٕ %، و نتيجة التعلمٖ،ٜٔعلى النتيجة ادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر

من زبليل  %.٘ٙ،ٜ٘حصلوا على النتيجة ادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر 
لًتقية   "Index Card Match"سًتاتيجية  البياانت، استطع االستنتاج أن اإل

بسبب ترقية .وىذه كفاءة ادلفردات وفعالّية استخدم يف تعليم اللغة العربية
 ب أكثر اىتمام.رة حبيث يكون الطالالبطاقة ادلستخدمة ىي بطاقة صو 

 
 
 

 الباب اخلامس
 اإلختتام

شمل أمرين تيف ىذا الباب األخَت يف حبثو، حيث  ةيعرض الباحث 
اخلالصة ىذا البحث  .واالقًتاحات اخلالصةأساسُت علا نتيجة البحث 

ىل إ ىو نتائج البحث الىت ذبيب أسئلة البحث. واعطت االقًتاحات
اإلجرائي كهذا البحث ابلبحث   كيفّية الًتبّية  نمؤسسة لتحسّ 

 .(KTP)الّصفي

 اخلالصة﴿أ﴾  

بقدر اىل البياانت و التحليل نتائج البحث اإلجرائي أتخذ اخلالصة كما  
 يلى:

لًتقية كفاءة ادلفردات يف  "Index Card Match"إسًتاتيجية  إّن تنفيذ  .0
ابسأل  طام النشيالتعلتعليم اللغة العربية لطالب الصفالسابع "ب" ىي 

التعليم  أىدافالتعليم األول الباحثة تقدًن .و للعثور شركائهمالطالب 
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طريقة متالابستخدادلفردات الباحثة ادلادة  وضعالىت غلب ربقيقها. 
البطاقة الباحثة  تعطي . مث"Index Card Match"سًتاتيجية  احملاضرة واإل

 لطالبواالطالب نصف  ادلفردات إىلقة ابطلكل طالب تتكون من 
، اطلب من الطالب للعثور شركائهم، مث إعطاء نهامعاآلخر على 

التوكيد و اخلالصة دبًعا. ىف ىذا البحث اإلجرائي أجرى الباحثة اختبارا 
 ىف كل الدور لتعريف مستوى كفاءة ادلفردات الطالب. 

فعالّية استخدمت لًتقية   "Index Card Match"سًتاتيجية  إن تنفيذ اإل .0
عن عملية الدور األولالعربية، ألن يف  كفاءة ادلفردات يف تعليم اللغة

طالبا حصلوا على النتيجة ادلرجوةابلنسبة ادلئوية  ٛٔالطالب 
طالبا حصلوا على النتيجة  ٗٔ%، ونتيجة التعلم ٕٙ،ٛٚقدر

عن الدور الثاينمث يف نتيجة  .%ٙٛ،ٓٙادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر 
لنسبة ادلئوية طالبا حصلوا على النتيجة ادلرجوةاب ٕٔعملية الطالب 

طالبا حصلوا على النتيجة  ٕٕ%، و نتيجة التعلم ٖ،ٜٔقدر
ترقية بسبب البطاقة وىذه  .%٘ٙ،ٜ٘ادلرجوةابلنسبة ادلئوية قدر 

 ادلستخدمة ىي بطاقة صورة حبيث يكون الطالب أكثر اىتمام.
 

 االقرتاحات﴿ب﴾  
 تقّدم الباحثة اإلقًتاحات بقدر اىل نتائج البحث اآلتية: 

 انواع اإلسًتاتيجية التعليم يف التعليم ادلفردات يف تعليم اللغةكان  .0
 "Index Card Match"سًتاتيجية  اإلالعربية كثَتة للمدّرس ان تنفيذ 

 . لًتقية كفاءة ادلفردات
الرجاء أن يكون ىذا البحث مرجعا للمؤسسات التعليمية على ترقية  .0

إلسالمية احلكومية دلدرسة ادلتوسطة اابنتائج تعلم الطالب اإلعدادي 
 .ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓفونوروجو السنة الدراسية  ٙ
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يف مجيع  ةالرجاء على طالب الفصل اإلعدادي عليهم النشاط العالي .3
 .ونتائج التعلم لًتقية كفاءة ادلفرداتاألنشطة التعليمية 

الرجاء إىل الباحثُت ادلتقدمُت على حبث ىذه ادلسألة أكمل وأتقن شلا   .4
 .ةكتبو الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة ادلراجع

 

 ادلراجع العربية . أ
. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو و أساليبو. أمحد طعيمة،رشدي 

 .ٜٜٛٔجامعة ادلنصورة مصر :الرايط، 
تديس اللغة العربية ابالطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف  .أمحد، زبيدى

اكان سوكورغلو الفصل األول ادلكثف دبعهد "اإلسالمي للبنُت ضلامب
اجلمعة فونوروغو: . ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓفونوروغو العام الدراسي 

 ٕٙٔٓالإلسالمية احلكومية فونوروغو فريس، 

الغالييٌت،مصطفى. جامع الدروس العربية . بَتوت: ادلكتبة التوفيقية، 
ٕٓٔٗ 
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منَت، زلّمد و زلّمد زللص. ربضَت الكناب ادلدرسي للمستوى اإلبتدائي يف 
لعربية. فونوروغو: اجلامعة إلسالمية احلكومية فونوروغو  تعليم اللغة ا

 ٕٕٔٓفراس، 
 

 ادلراجع األجنبية . ب

 . ٕٙٔٓجاكرات: راجاوايل فريس، . Media Pembelajaran. أرشاد ،أزىار 

جاكارات:  .Penelitian Tindakan Kelas.و آخرون سوىارسيمي، أريكونتو
 .ٕٚٔٓبومي أكسارا، 

جوكجاكرات: أسواجا . Media Pembelajaran Bahasa Arab.خليل هللا 
 . ٕٕٔٓفرسيندو، 

 Model-Model Pembelajaran Mengembangkan.رومسان 

Profesionalisme Guru.  ،ٕٕٔٓجاكرات: فاطا راجا غَتافيندو . 

فصتاكا جوكجاكرات: . Strategi Pembelajaran Aktif.ىشام و آخرون،زيٍت
 .ٕٛٓٓإنسان ماداىن، 

. Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi.خرونىشام و آ، زيٍت

اجلامعة االسالمية احلكومّية سوانن كاليجاغا، جوكجاكرات: 
ٕٕٓٓ. 

. Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur.سنجااي،وينا
 .ٖٕٔٓجاكارات : كنجاان، 

 .ٕٙٔٓان، جاكارات : كنجا. Penelitian Tindakan Kelas. سنجااي،وينا

 Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses. سنجااي،وينا

Pendidikan. فرينادى ميدييا غروب جاكارات: كينجاان ،ٕٓٓٛ . 

: اجلامعة فونوروجو.Pengantar Linguistik Arab.أغوس ، طري جهيا
  ٕٔٔٓاالسالمية احلكومّية فونوروجو فرس، 
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 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan.دمحم و آخرون،عبد اذلميد 

Metode, Strategi dan Media.اجلامعة االسالمية ماالنج: الطيعة
 .ٕٛٓٓاحلكومّية ماالنج فرس، 

 Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi.عبد اذلميد،دمحم

Islam. اجلامعة االسالمية احلكومّية ماالنج فرس، ماالنج: الطيعة
ٕٓٓٛ. 

جاكارات:  بومي  .Strategi Pembelajaran.زاه ب. و نوردين زلّمدعل، عوان
 .ٖٕٔٓأكسارا، 

ماالنج: . Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. فؤاد ايفيندى،أمحد 
 . ٕ٘ٓٓمشكات، 

جاكارات: . Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas.كوانندار
 . ٖٕٔٓراجاواىل فريس، 

 Buku Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif Library.رلموعة ادلؤلفُت

dan PTK.  :اجلامعة االسالمية احلكومّية فونوروجو الطيعةفونوروجو
 .ٕٛٔٓفريس، 
. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. ادلصطفى،سيف

 .ٕٔٔٓاجلامعة االسالمية احلكومّية مالك، ماالنج: الطيعة
 ٙادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ، يف "ب "لسابع الصف ا ةمقابلة مع  طالب

 يف الصف السابع "ب"  ٘ٗ.ٜٓ  ٘، اجلمعة، فونوروغو

   ٕٛٔٓسبتمّب  ٚٔة ىف الصف "ب" ىف التاريح نتائج ادلالحظ

 Penerapan strategi Index Card Match dan Team“ىارينىت،عماّلفّيستا. 

Quiz untuk meningkatkan hasil belajar aqidah akhlak  . البحث
 . ٕٚٔٓ، فونوروجو، علمى، اجلامعة االسالمية احلكومّية

 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan. اذلدى،مفتاح 

Praktik. :ٕ٘ٔٓفوستاكا فيالجار، جوكجاكرات . 



59 

 

 
 

ابندونج: . Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab .اجيف ، ىرماوان
 . ٕٗٔٓرمياجا روسداكاراي،

 ٕٔٔٓابندونغ: فوستاكا ستيا، . Stategi Belajar Mengajar .علداىن
 ٕٕٔٓابندونج  : رافيكا عديتاما، .Konsep Stategi Pembelajaran.ىنفية

ماالنج: الطعة .Media Pembelajaran Bahasa Arab.الوىاب راشددي،عبد
 . ٜٕٓٓ .اجلمعة الإلسالمية احلكومية ماالنج
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