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 أ
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  رسالة علمية
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  إعداد الطالب    

  نصر اهللا

١٦١١٠٢٠٠٩٦    

          

  ة، املاجسترية أمي هجريةالدكتور:     األوىل ةاملشرف

 ة، املاجسترية جهييت يوسفالدكتور:     ةالثاني ةاملشرف
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  امعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونججب 

  م ٢٠٢٠/ه١٤٤١



 ب 
 

 ملخص

 

ة العربية بسبب نقصان دافع الطلبة يف لم اللغخلفية هذا البحث هي اخنفاض نتائج تع

االستراتيجية املستخدمة مل تقدر على ألن  ،التعلم ويشعرون بالصعوبة يف ذكر املواد الدراسية

فلذلك يهدف هذا البحث إىل وصف وحتليل تنفيذ التعليم . حتسني التعليم يف الصف الثامن

يف املدرسة تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن لترقية نتائج استراتيجية فرز البطاقاتباستخدام 

  .المبونج الوسطى ١الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 Posttest Only Controlتصميم شبه التجرييب على شكلبالبحث هو ا البحث هذ

Design .١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامن  جمتمع البحث هو مجيع طلبة الصف 

طالبا،  ٦٥بعدد  فصلنيالذي يتكون من الثامن الصفهي فعينة البحث ما أو. المبونج الوسطى

وأسلوب أخذ العينة . كالفصل املراقيب B الثامن و الصفكالفصل التجرييب   Aالثامن الصف

تصديق األسئلة بطريقة عشوائية، قبل توزيع األسئلة فيقوم الباحث بتجربة األسلة ملعرفة 

االختبار الشرطية باستخدام االختبار  .ومصداقيتها وقوة متييزاألسئلة ومقدار األسئلة الصعبة

  .tالتجانسية، وأسلوب حتليل البيانات من خالل االختبار الطبيعية واالختبار 

دلت نتائج تعلم اللغة العربية باستخدام استراتيجية فرز استنادا إىل نتيجة حتليل البيانات، 

البطاقات أكرب من نتيجة متوسطة باستخدام اإلستراتيجية التقليدية، ظهرت هذه البيانات من 

وبناء على نتيجة حتليل . ٧٣،٥١للفصل التجرييب وللفصل املراقيب  ٨٣،١٤نتيجة متوسطة 

أكرب  ٣،١٦٧=  t hitung أن نتيجة  SPSS versi 20.0 for windowsالبيانات خالل برنامج 

واالستنتاج . مقبول Ha، لذلك ٥%مبستوى األمهية thitung> ttabel نتيجة . ٢،٠٠=  t tableمن

فرز البطاقات على نتائج تعلم اللغة العربية لطلة الصف الثامن يف أن هناك التأثري يف استراتيجية 

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠المبونج الوسطى للعام الدراسي  ١املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  

  اللغة العربيةالتعلم، نتائج ، استراتيجية فرز البطاقات :الكلمات الرئيسية 

  







 ه

رشعا  
 

يشآُءؤي نةَ مكْمى الْحا ج تريا كَثريخ يتأُو ةَ فَقَدكْمى الْحتؤي نمإِالَّ قى و ذَّكَّرا يمو
  أُولُوااَْأل لْبابِ   

 

Artinya : Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barangsiapa 

diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. 

Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yng 

mempunyai akal sehat. (Q.S Al-Baqarah : 269).
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 و

  إهداء

بالشكر إىل اهللا تعاىل الذي قد أعطى النعمة واهلداية، والصالة والسالم على 

 :إىل هذه الرسالةأهديت ويف هذه املناسبة . م.ص النيب حممد

يربياين بكل الرمحة  اللذان احملبوب أيب إمسيدو  احملبوبة يانيتأمي  والديينل. ١

 .يشجعاين ويدعواين دائما على جناحي واإلخالص

 احملبوبة اللتان تقدماينحنيفة حسنة أخيت  خواين احملبوبني أخي رفيق احلكيم وإل. ٢

  .والنشاطة والدعاء احلماسة

عمي يلفزار أديدوار، عميت ردايانا ورمسيتا وعمي سوكردي وغري ذلك الذين ل .٣

  .يساعدوين ويقدموين الدافع والنشاطة ملواصلة اخلطوة باإلخالص والنشط

لدكتورة أمي هجرية، املاجسترية والدكتورة جهييت يوسف، املاجسترية كاملشرفة ل. ٤

  .تان اإلسالمية احلكومية المبونجرادين إينيف جامعة 

 .امعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونججل .٥

 

 



 ز

 

 ترمجة الباحث

باندر يف قرية  ١٩٩٧ من ديسمبري ٩يف التاريخ  ولدحث نصر اهللا ااسم الب

ثالثة من الباحث هو ابن األول و ىالمبونج الوسطمبديرية ترباجني بيسار  حية ناجايا 

 .أخوان من املتزوج إمسيد وأمي يانيت

-٢٠٠٤(باندر جايا  ٣اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية  وتلقى علومه

-٢٠١٠(ترباجني بيسار  ٣يف املدرسة املتوسطة احلكومية واستمر دراسته ، )٢٠١٠

المبونج الوسطى  ١مث التحق دراسته يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ) ٢٠١٣

كلية  يف قسم تعليم اللغة العربية درس الباحث ٢٠١٦ففي سنة ). ٢٠١٦-٢٠١٣(

  .جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج التربية والتعليم

داخل اجلامعة يف  نشط الباحث أنشطة املنظمات، يف اجلامعة منذ دراسته

UKM BAPINDA قد شارك الباحث أيضا يف أنشطة . كأعضاء املنظمةUKM 

Bapinda  ويف ). ٢٠١٧-٢٠١٦(مث حصله على التفويض يف جمال االقتصاد التنظيمي

UKMF Ibroh  ٢٠١٧/٢٠١٨(صار الباحث رئيسيا يف جمال االقتصاد التنظيمي (

ومن ) ٢٠١٩-٢٠١٨(دة سنتني عام والباحث كأعضاء يف جمال املال اإلقتصادي مل

  .UKM BAPINDAيف  ٢٠٢٠-٢٠١٩سنة 

 



 ح

  كلمة شكر وتقدير

محدا هللا عز وجل على مجيع النعم الكثرية من اإلميان واإلسالم واإلحسان اليت 

ثري استراتيجية تأ" قدر على كتابة هذه الرسالة العلمية بعنوان يلباحث حىت أعطاه ل

طلبة الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة على نتائج تعلم اللغة العربية لفرز البطاقات 

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد ." المبونج الوسطى ١اإلسالمية احلكومية 

هذه الرسالة  .خرج الناس من الظمات إىل النورصلى اهللا عليه وسلم وهو الذي أ

العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة 

  .العربية كلية التربية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

يه عرف الباحث أن هذه الرسالة العلمية بعيدة عن الكمال لكن بالتوج

فبهذه . والتشجيع من بعض األطراف فيقدر الباحث على إمتام هذه الرسالة العلمية

  :املناسبة أن تيقدم الباحث جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل

كلية التربية والتعليم جبامعة ة، عميدة  املاجستري ة نريفا ديانا،الدكتور ةاألستاذ .١

  .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةملاجسترية أمي هجرية، االدكتور ةاألستاذ. ٢

واألستاذ إرواندي، املاجستري كسكريتر حبامعة رادين إينتان اإلسالمية 

  .احلكومية المبونج



 ح

ة كاملشرفة األوىل واألستاذة ملاجسترية أمي هجرية، االدكتور ةاألستاذ. ٣

شكرا جزيال ف، املاجسترية كاملشرفة الثانية األستاذة الدكتورة جهييت يوس

  .إلمتام هذه الرسالة العلمية األوقات والتجيهات على تقدمي

اللذين أعطوين علوما ومعرفة وأعضاء املوظفني  مجيع احملاضرين واحملاضرات. ٤

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  كلية التربية والتعليم طوال الدراسة يف

   .احلكومية المبونج

جبامعة رادين إينتان  املركزية التربية ورئيس املكتبة كليةل املكتبةرئيس . ٥

 املعلومات من خالل توفري اإلسالمية احلكومية المبونج الذين ساعدوا الباحثة

  .عن املراجع واملصادر احملتاجة لكتابة الرسالة العلمية

 ١سالمية احلكومية يف املدرسة املتوسطة اإل، S.Pd. MM ,السيد ليين درنيشاه . ٦

  .إلجراء البحث ملساعدةين الفرصة واالذي أعط المبونج الوسطى

يف املدرسة املتوسطة السيد دكتور أندوس طالب كمدرس اللغة العربية . ٧

الذي ساعده الباحثة طوال هذه  المبونج الوسطى ١اإلسالمية احلكومية 

  .الدراسة

 ١ة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف املدرسمجيع املدرسني وأعضاء اإلدارية . ٨

  .وطلبة  الصف الثامن كعينة البحث يف هذا البحث المبونج الوسطى



 ح

بايو  أمحد رمضان، ،نستأن ، أزهار حارسزكي مبارك. أصدقائي احملبوبني م. ٩

، ليلى S.Pd، رينلدي فرحان، وإىل أخي جنادميان أرمدن فضيل. رمضان، م

يشكر الباحث جزيل الشكر  على مجيع . نساء، وخري الدحى فريسيلينا، أيليس

  . نشاطتهم

، ولعلّ Aخاصة الفصل  ٢٠١٦زمالئي قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة . ١٠

  .دراستنا  كذكرية مجيلة يف هذه احلياة للمستقل

 UKMوكذلك أصدقائي  ١٩ لفرقة PPLو ، ١١لفرقة  KKN أصدقائي.  ١١

Bapinda أشكرهم جزيل الشكر ٢٠١٩  ة يف جمال االقتصاد املايلخاص ،

  .على إعطاء النشاطة يف اجلهد

  جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج أصحايب احملبوبني يف . ١٢

كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال  عرف الباحث حبثهوأخريا 

عسى . النقد واالقتراحات لتكميل هذه الرسالة العلمية فرجى الباحث .والصواب

وذه . اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع املساعدة واملشاركة اهللا أن يعطيهم

آمني يا . و نفس القارئني حبثه لنفسهعلى أن ينفع  رجى الباحثالرسالة العلمية 

  .رب العاملني

  



 ح

  م ٢٠٢٠أبريل  ٨ باندر المبونج

  الباحث

  

  نصر اهللا

١٦١١٠٢٠٠٩٦  
     



 ي

  حمتويات البحث

    أ.............................................................  صفحة املوضوع 

  ب  ....................................................................  خصمل

  ج  .....................................................................  افقةمو

  د  .........................................................  ناقشةتصديق جلنة امل

  ه  .......................................................................  شعار

  و  .......................................................................  إهداء

  ز  ...............................................................  ة الباحثترمج

  ح  ......................................................... تقديرشكر وكلمة 

  ي   ..........................................................    حمتويات البحث

  م  ...............................................................    قائمة الصور

  ن  ..............................................................  قائمة اجلداول

  س  ............................................................  قائمة امللحقات

  مقدمة: الباب األول  

  ١  ....................................................  توضيح املوضوع  .أ 

 ٤ .............................................. أسباب اختيار املوضوع  .ب 

 ٤  .....................................................  خلفيات البحث  .ج 

 ١٣  ...................................................  تعيني املشكالت  .د 

 ١٤  ..................................................  حتديد املشكالت  .ه 

 ١٤ .....................................................  البحث مشكلة  .و 

 ١٤  ....................................................   البحث أهداف  .ز 

  ١٥  .......................................................  فوائد البحث  .ح 

  

  



 ي

   النظري اإلطار: الباب الثاين 

 ١٦  ...................................................  اإلطار النظري  .أ 

  ١٦  ...........................................  استراتيجية فرز البطاقات. ١

  ١٦  .....................................  تعريف اإلستراتيجية التعليمية .أ

  ١٨  ................................  تعريف استراتيجية فرز البطاقات. ب

  ١٩  ..............................  خصائص استراتيجية فرز البطاقات .ج

  ٢٠  ................................  خطوات استراتيجية فرز البطاقات. د

  ٢١  ........................  مزايا وعيوب من استراتيجية فرز البطاقات. ه

  ٢٢  .......................................................  نتيجة التعلم. ٢

 ٢٢  ............................................  تعريف نتيجة التعلم  . أ

 ٢٤  .............................................  أنواع نتيجة التعلم   . ب

  ٣١  ..................................................  مهارة الكتابة. ج

  ٣٧  ....................................  العوامل اليت تؤثر نتيجة التعلم. د

  ٤٢  ........................................  نتيجة التعلم معيار لقياس. ه

  ٤٤  ...................................................  مواد للغة العربية .٣

  ٤٤  ..............................................  تعريف اللغة العربية. أ

  ٤٤  ..........................................  أهدا مودا اللغة العربية. ب

  ٤٦  ..........................................  مواد تعليم اللغة العربية. ج

  ٤٨  ....................................................  اإلطار التكفري. ب

  ٥٠  ................................................  الدراسات السابقة. ج

  ٥١  .....................................................  البحث فرضية. د

  منهج البحث: الباب الثالث  

 ٥٣   ....................................................   نوع البحث  .أ 



 ي

 ٥٤  ...................................................  تصميم البحث   .ب 

 ٥٥  .....................................................  متغري البحث  .ج 

 ٥٧  ..........................................  للمتغري التعريف التشغيلي  .د 

 ٥٨  ..................................  نة وأسلوب أخذ العينةاتمع والعي  .ه 

  ٥٨  ........................................................  اتمع. ١

  ٥٩  ..........................................................  العينة. ٢

 ٦٠  .............................................  أسلوب أخذ العينة. ٣

 ٦١  ...............................................  طريقة مجع البيانات  .و 

 ٧٠  .....................................................  أدوات البحث  .ز 

 ٧٢  ..............................................  ختبار أدوات البحثإ  .ح 

  ٧٢  .................................................  صدق األختبار. ١

  ٧٤  ..................................................  ختبارألا ثبات .٢

  ٧٦  ............................................  ختبار مقدار الصعبةإ. ٣

  ٧٧  ...........................................  يةقوة التمييزالختبار إ. ٤

  ٧٩  .............................................  يل البياناتأسلوب حتل. ي

  ٨٠  ...............................................  ختبار الطبيعيألا. ١

  ٨٠  .............................................  االختبار التجانسي. ٢

 ٨١  ..............................................  ةياالختبار الفرض. ٣

  نتيجة البحث وحبثها: رابع  الباب ال

المبونج  ١صورة العامة ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   .أ 

 ٨٢  .........................................................  الوسطى

المبونج  ١ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تاريخ التأسيس . ١

  ٨٢  ............................................................  لوسطىا



 ي

المبونج  ١ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  و النظر يف البعث .٢

  ٨٣  .........................................................  الوسطى

المبونج  ١ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املرافق والتسهيالت . ٣

  ٨٤  .........................................................  الوسطى

 ١ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بيانات املعلمني واملوظفني . ٤

 ٨٦  .................................................  المبونج الوسطى

 ٨٨  ............................................  ختبار األدواتألحتليل ا  .ب 

  ٨٩  .................................................  ختبارألا صدق .١

  ٩١  ..................................................  ختبارألاثبات . ٢

  ٩١  ...........................................  يةقوة التمييزالختبار إ. ٣

  ٩٣  ............................................  ختبار مقدار الصعبةإ. ٤

  ٩٤  ...................................................  حتليل البيانات. ج

  ٩٤  ...............................................  ختبار الطبيعيألا. ١

  ٩٥  .............................................  ختبار التجانسيألا. ٢

  ٩٦  ..............................................  ةيختبار الفرضألا. ٣

 ١٠١  .........................................................  البحث. د

   حاتقتراالاو اخلالصة: الباب اخلامس  

 ١٠٥  ..........................................................  اخلالصة  .أ 
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  الباب األول

 مقدمة

  توضيح املوضوع. أ

فالباحث يقوم بعرض ، جنب عن سوء الفهم يف هذا موضوع البحثلت

موضوع . بسهولةحمتوى البحث  هفهمحىت ي املصطلحات املوجودة يف هذا البحث

على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة تأثري استراتيجية فرز البطاقات : هذا البحث هو 

شرح . المبونج الوسطى ١اإلسالمية احلكومية  املتوسطةاملدرسة الصف الثامن يف 

  :هذه املصطلحات كما يلي 

  التأثري. ١

وهو القوة الواردة أو الناشئة  التأثري حسب القاموس اإلندونيسي الكبري

 .واليت تشكل شخصية الثقة وتنميتها) األشخص أو الكائن( عن  الشيئ إما من 

تشكل القدرة على القيام بشيء ما  التأثري هومن التعريف السابق، يعرف أن 

تأثري استراتيجية  أي مدى يقصد التأثري يف هذا البحث هو  ١.القدرة على التصرف

  .لدى الطلبةبية فرز البطاقات على نتائج تعلم اللغة العر

  استراتيجية فرز البطاقات. ٢

                                                           
1 Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat 

di Indonesia, Jurnal unita, Vol. 9 No. 1 (2016), h.142. 
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هي النشاط التعاوين اليت متكن استخدامها  استراتيجية فرز البطاقات

املدرس لتدريس املفاهيم اخلصائص والتصنيف واحلقائق حول كائن أو معلومات 

  ٢.احلركة املادية السائدة يف الفصول الدراسية ميكن مساعدة التعب املزاج. تكرار

  نتائج التعلم. ٣

 بدال من عمل اإلنسان بشكل عام اإلنسان سلوك حالةالنتيجة هي 

ة احمليطة يف مع البيئو تغيري السلوك كنتيجة التواصلية التعلم هبينما   ٣.وحدها

تغيريات يف السلوك العام اللم املقصودة هي نتائج التع ٤.اليومية احتياجاته

للحصول  هذا البحث هي رغبة الطلبة وعالقتها مع  .مع البيئة  التواصلية  كنتيجة

  .على نتائج تعلم اللغة العربية

 نفهم أن املقصود من موضوع هذا البحث  ميكننا من التعريف السابق،

لدى تعلم العلى نتائج  اتفرز البطاق استراتيجيةتأثري دراسة دف إىل معرفة  هو

درس اللغة يف  قادر على نتائج تعلم الطلبة  ستراتيجيةأن هذه اال حيث . الطلبة

املطبقة، فإن نتائج  مناسبة للمواد املستخدمة هي اإلستراتيجيةإذا كانت . العربية

                                                           

2 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusa 
Media, 2016), h. 169. 

3 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2017), h. 5. 
4 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 2. 
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غري مناسبة للمواد  املستخدمة إذا كانت اإلستراتيجيةوبالعكس  ، جيدةالتعلم 

  .جيدةاحملصولة غري فإن نتائج التعلم ، املطبقة

  اللغة العربية. ٤

كانت اللغة العربية لغة االتصال الدويل ودور هام يف حتويل خزائن العلوم 

من جيل إىل جيل، وهي تشتمل على مجيع جوانب احلياة بطريقة تبادل بعض 

املعارف و النظريات وهي وسيلة الحتاد الشعوب بفكرة واحدة و الشعور 

واللغة العربية هلا مكانة واسعة يف كثري من البالد  .تثال والنتائج احملمودةواالم

  ٥.خاصة يف بالد العرب عامل الدين والثقافة

  المبونج الوسطى ١سالمية احلكومية اإل املدرسة املتوسطة. ٥

املدرسة املتوسطة تقع يف منطقة يكوم جايا ناحية ترباجني   هي إحدى 

المبونج  ١اإلسالمية احلكومية  إن املدرسة املتوسطة. المبونج الوسطىبيسار 

 .رعاية وزارة الدينهي  املؤسسة التعليمية حتت  الوسطى

هذا البحث موضوع املصطلح الوارد يف أن  استنادا إىل البيان السابق، يبني

يف  ا وجذاباوممتع اومبدع ار نشطادو تدعو الطالب ليدور التعلم استراتيجية هو

                                                           
5 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung : Aura CV. 

Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 22. 
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حقيق لتتعلمه الطالب يف احلياة الواقعية يعملية التعلم حبيث ميكن تطبيق ما 

  .يةاألهداف التعلم

  إختيار املوضوعأسباب . ب

 :النحو التايل على البحث لعدة األسباب موضوع أخذ الباحث

يطلب  هاتطبيقويف  .كن تطبيق هذه االستراتيجية يف مجيع املوادمي. ١

يستطيع الطلبة مث نفس الفئة، اكتشاف البطاقة ب واختيار البطاقة املهيئة   الطلبة

حبالة مرحية ونشطة وإبداعية لفهم املواد اليت درسواها  ةاللعبمع يتعلمون 

  .يف بطاقة السؤال احملصولة ةلّ املشكالت املوجودحلوكذلك 

عدم اهتمام الطلبة إىل ذلك ويسبب  نخفضةامل لتعلما رغبة مهبعض الطلبة لدي.  ٢

  .التعلم لدى الطلبةعلى نتائج  يف فهم املواد املدروسة حىت يؤثر

  خلفيات البحث. ج

املسؤول  املعلم هو .التعليم على التفاعل بني املعلمني والطالبيؤكد 

بني   ة التفاعلعملي التعليم هولذلك  .الطالب هو املسؤول عن التعلمبينما   ،التعليم  عن

التعليمية إىل حتقيق  دف اجلهود .لتعليموا عملية التعلم تشجيع  املعلمني والطالب يف

حاولت احلكومة لقد  .تطور االستقالل والنضج جسديا وروحياتقدم الطالب يف 

شأن ب ٢٠٠٣لسنة   ٢٠ القانون رقم قريركمثل تتحسني جودة التعليم اإلندونيسي ل



٥ 
 

 

 

على أن التعليم يهدف إىل تطوير  ٣ يف فصلالقانون قرر   .نظام التعليم الوطين

، وأن يكونوا فاضلني بشرا يؤمنون باهللا وخيافون منه إمكانات الطالب ليصبحوا

وصحيني ومطلعني وقادرين وخالقني ومستقلني ويصبحون مواطنني دميقراطيني 

، جيب ترتيب التعليم بطريقة خمططة لتطوير قدرة الطالب من خالل لذلك .ومسؤولني

، ألنفسهم املستقبل لديهم دور يف حياميتم تشكيل األفراد  حىت تنوعةامل رباتاخل

  ٦.واألمة والبلد

التربية  يف ةالقيم  ، وخاصةة دينية متضمنة يف نفس البشرلتعليم قيمكان ل

أمر ضروري هي  العربية  اللغة. اجليدةشخصية ال ية اإلسالمية دف إىل تشكيلالدين

ال جزء مهم واللغة العربية  . لألنشطة الدينية واحملاضرات والتعليماملستخدمة للحياة 

اهللا أن ، القرآن لقد شرح . والتفاعل بني البشريف العبادة املسلمني ميكن فصلها  عن 

ا حبيث يسهل فهمه  الكاملة  قصصالملسلمني عن األنبياء السابقني يف شكل يبشر ا

  : اهللا تعاىل قال .على مر الزمن

                                                           
6 H.Arrasyid, I. W Lasmawan, A.A.I.N Marhaeni, Pengaruh Strategi Card Sort terhadap 

Hasil Belajar IPS ditinjau dari Sikap Sosial, International Journal of Elementary Education, Vol. 2 
No. 2 (2018), h. 102.  
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صى قَصكَانَ ف ى اَْأللَقَدلأُوّةٌ لربع ابِ هِمقىلْب  قيدصت نلَكى ورفْتثًا ييداكَانَ حم

 ٧.ونَورحمةً لِّقَومٍ يؤمن الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى

 

، ، وتفصيل خري املؤمننيعن حال األنبياء وأمتهم القرآن السابق آيةقصت 

والتقوى  اإلميان تضيءفيها عربة ونصيحة النيب،  ون دعوةوتدمري الكفار الذين ينكر

الكتاب  ويعتقد  األوامر وجتنب مجيع احملظورات أداء سبحانه وتعاىل من خاللاهللا عند 

  .السابق

إن عامل التعليم له أهداف جيب حتقيقها  . التعليم ليس شيئًا ثابتا ولكنه ديناميكي

 من ثنائية االجتاه، أي أن املعلم يقوم تصاليم هو عملية اإلالتعلو . مييف عملية التعل

املعلم  هي التعلم  مكونات أنشطةومن . ون بالتعلميقوم طالببينما ال بالتدريس

ئة بيجتعل ميكن للجو الداعم الذي أنشأه املعلم  .التعلمكموضوع كميسر والطالب 

   ٨.ولديهم نتائج مثاليةيد يتعلمون باجلالطالب  التعلم فعالة وحيوية حىت يستطيع

 .طالبيطلب املعلم إلتقان جيع أنواع اإلستراتيجية املالئمة خبصائص املادة وال

  :فهو  لمعلماملهم ل دورال امأ
                                                           

7 Abdul Aziz Abdur Rauf, Al-Hafiz, Al-Qur’an Hafalan Mudah Al-Hufaz, (Bandung: 
Cordoba, 2018), h. 248. 

8 Nurul Aini, Slamet Santosa, Bowo Sugiharto, Perbandingan Hasil Belajar Biologi Strategi 
Pembelajaran Aktif Tipe Make A Match dan Card Sort, Jurnal uns, Vol. 3 No. 1 (April 2014), h. 
88. 
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  إعداد تصميم التعليم بالكتابة والكاملة والشاملة ) ١

  حتسني النفس ليصبح املعلم بشخصية كاملة) ٢

  يعمل كاملعلم) ٣

  ترقية كفاءة املعلم) ٤

إجراء التعليم حسب النماذج املختلفة واملناسبة حبالة الطالب واملادة وحبالة )  ٥

  .املدرسة

بوجود هذه األدوار فكان . ور املعلم كاملرشد واملشرف ومصدر التعلميد) ٦

   ٩.علم هو املتعلم طوال احلياةامل

ة عملي وجود.  شخص طوال حياته عملية معقدة حتدث يف كلهو التعلم 

، ميكن أن حيدث التعلم يف أي وقت لذلك . مبيئتهالتفاعل بني الناس مع  التعلم بسبب

يف نفس سلوك الهي تغيري  يتعلمها الطالب إحدى العالمات على أن .ويف أي مكان

  ١٠ .مستوى املعرفة أو املهارات أو املواقفالطالب من ناحية 

. بعضها البعضبترابطة املفرعية التتكون عملية التعليم والتعلم من أجزاء 

 املعلم على جعلأن يقدر ، جيب قيق األهداف التعليمية املطلوبة يف عملية التعلمتحول

                                                           
9 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 37. 
10 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 1. 
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تصبح أمة عظيمة وقوية ، ميكن لألمة التعليم بوجود. الفعالة والفعاليةتعلم العملية 

  .وجيدة

حىت  أو احملاضرات املعلم من خالل سرد القصصعلى  إن التعليم اليوم يركز

وكذلك مستوى فهمهم حنو املادة  . يف عملية التعلم يسبب الطالب إىل عدم النشط

يف عملية نشاط  للعب دورالطالب فرصة ج تعليمي يوفر  هو  لتعلم النشطا ١١.ناقص

خالل توفري  من) واستنتاجها مث تطبيقها ،حبث املعلومات، ومعاجلة املعلومات(التعلم 

فإحدى منها أن األطفال يتعلمون من  ،يم النشطالتعل لتحقيق  ١٢.تعليميةالبيئة ال

باستخدام حواسهم  يضاف إىل أم يتعلمون حلل املشكالت خالل املمارسة، جتارم

   ١٣.حوهلم احلادثة البيئة من شكل األشياء واألماكن واألحداثإما ، الستكشاف البيئة

ميكن أن يطبقها املعلم، االستراتيجيات  العديد من يوجد يف التعلم النشطكان 

هي  فرز البطاقات .فرز البطاقات أو اختيار البطاقة استراتيجية ستخدامبا واحدة منها

النشاط التعاوين اليت متكن استخدامها املدرس لتدريس املفاهيم اخلصائص والتصنيف 

                                                           
11 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2015), h. 75. 
12 Esty Saraswati Nur Hartiningrum & Cahyani, Pengaruh Penerapan Strategi Card Sort 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI- IPS SMA Negeri Bareng Tahun Pelajaran 2015/2016, 
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 2 No. 1 
(2016),h. 337. 

13 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Op. Cit, h. 76. 
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احلركة املادية السائدة يف الفصول الدراسية . ل كائن أو معلومات تكرارواحلقائق حو

   . يف مقابلة املادة ميكن مساعدة التعب املزاج

يؤمر الطالب للبحث على مثيل البطاقة عن  هي ميزة هذه اإلستراتيجية

ستطيع أيضا املريح من التعليم و هذا االستراتيجية ت يف احلال موضوع ما أو مادة ما

يف تطبيق هذه االستراتيجية خيتار الطالب البطاقة . يقها يف مجيع املراحل التعليميةتطب

مث حلّ املشكالت املوجودة يف بطاقة  ثيل البطاقةبنفسه واكتشاف الطالب اآلخرين مب

أن الطالب القادر على تطابق بطاقة األسئلة وإمتامها بسرعة فله نتيجة  .األسئلة

  ١٤.جيدة

 نتيجة املالحظة األولية مع معلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة وبناء على

ستخدم عملية التعلم مل تيف أن يعرف  ،المبونج الوسطى ١اإلسالمية احلكومية 

نقصان كذلك  ةالتقليدي ستخدم اإلستراتيجيةيزال يال  فاملعلم، اجلذابةستراتيجية اال

، تعليم الكتابة يفو .املواد الدراسية صعوبة يف تذكرويشعرون بالدوافع الطالب للتعلم 

على  ؤثري  حبيثغري مرتبة باستخدام رموز اللغة  وآرائهماملعلمني  نقل مجيع أفكار

فهناك  .خفضةمهارة الكتابة من  نتائج، وكذلك طالب عند إتباعهم عملية التعلمال

                                                           
14 Esty Saraswati Nur Hartiningrum & Cahyani, Op. Cit, h. 337. 
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أن يفيد أهداف التعلم حبيث لتحقيق  ناسبةامل يميةتعلمال ستراتيجيةالإىل ااحلاجة 

    ١٥. .للطالب  التعلم

اإلسالمية  وسطةطلبة املدرسة املتمع  يجة املقابلةنتحصل الباحث أيضا على 

اللغة العربية ألن  اخنفاض نتائج التعلم لدى الطلبة، أن المبونج الوسطى ١احلكومية 

ستراتيجية العند التدريس مثل عدم ا ان إبداع املعلمونقص درس صعب ال حيبه الطلبة

 .فحسب الطالب ويكتبون املواد اجلذابة واستخدام الوسائل احملدودة، حىت يستمع

إخنفاض  يف عملية التعلم ويؤثر على امللل بسرعة ال إىل أن يشعر الطلبةيسبب ذلك احل

الصف الثامن كموضع اختيار الباحث  هذا هو سبب  ١٦.لدى الطلبةنتائج التعلم 

نتائج تعلم اللغة العربية ال تزال ألن هناك املشكالت يف  يف هذا البحث، البحث

يف  البيانات عن نتائج تعلم الطلبة كما كتب البيان من خالل  أكّد هذا  .منخفضة

  :اجلدول التايل

  

  

 

                                                           
15 Tolib, Guru Bahasa Arab Kelas VIII, MTsN 1 Lampung Tengah, Sabtu, 22 Juni 2019, 

pukul 10.02 WIB. 
16 Hasil wawancara dengan peserta didik kelas VIII di MTsN 1 Lampung Tengah, Sabtu, 22 

Juni 2019, pukul 09.20 WIB. 
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  ١.١جدول 
نتائج االختبار اليومية للغة العربية لطلبة الصف الثامن  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 ١٧المبونج الوسطى ١احلكومية 

 الرقم
معيار 

االكتمال 
 األدىن

معيار جناح 
 الطلبة

 عدد الطلبة
عدد 
 الطلبة

 النسبة املائوية
(%) VIII A VIII B 

 %١٥،٩ ١١ ٥ ٦ الناجح 73≤ ١
 %٨٤،١ ٥٨ ٣٠ ٢٨ غري الناجح 73> ٢

 %١٠٠ ٦٩ ٣٥ ٣٤  اموع
 المبونج الوسطى ١لطلبة الصف الثامن  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وثائق مدرس اللغة : املصدر

د العربية ال يزال وا، يظهر أن مستوى فهم الطالب يف املبناًء على هذه البيانات

ئوية امن النسبة امل لنسبة املائوية للطالب الناجح أصغريف ايوضح كما  منخفضا، 

بالنسبة  أوطالبا حيصلون على معيار االكتمال األدىن  ١١يوجد . طالب غري الناجحلل

مل حيصلون على معيار االكتمال  ٪ ٨٤.١طالبا أو  ٥٨أن مبعىن ، ٪ ١٥.٩ املائوية

  .٧٣ بنتيجة األدىن

يف اختيار واستخدام  نوعية عملية التعلم بدقة املعلمميكن أن يتأثر جناح و

يق النجاح لتحق . والتعلم يم املستخدمة يف عملية التعليموسائل التعلواالستراتيجيات 

األمثل ب همإبداعالطالب و إمكاناتخالل تطوير مجيع  يف تعلم اللغة العربية وهو من

                                                           
17 Hasil Data Sekolah, Dokumentasi Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Kelas VIII MTsN 1 Lampung Tengah,  Sabtu, 22 Juni 2019. 
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بعض من خالل  ميكن حتسني نتائج التعلم. خصائص خمتلفةألن الطالب لديهم 

املستخدمة إحدى الطرق  .يف عملية التعلم املطبقةواالستراتيجيات  النماذج واألساليب

االستراتيجية التعليمية اجلذابة استخدام بهي التعليم  النشط واملريح إلنشاء طريقة 

وغري ، فردات، والنحو، والصرفالعربية اليت تتكون من امل لموادلخاصة  ، ةاملبتكرو

 ولكن . صعوبة يف فهمهاأن هذه املواد يسبب الطالب يواجهون ال. ذلك

حىت تكون  فهم املادةلينشطوا يف الطالب   قادر على تشجيع  فرز البطاقة  استخدام

 .نتائج التعلم جيدة

اء شكل أرقام أو درجات بعد إ  يف اليت حققها الطالب نتائج التعلم هي النتائج

التعلم اليت  نتائجملعرفة مدى حتقيق أهداف التعلم، حىت يعرف املعلم االختبارات 

لتطوير املهارات لم كمصدر أو معيار م نتائج التعتستخدفلذلك . حصل عليها املتعلم

   ١٨.يف عملية التعلم

ية التعلم الستخدام اإلستراتيجية انطالقاً من هذه املشكالت، حاول الباحث

املستخدمة  التعلم إذا كانت االستراتيجيةو ستبدأ عملية التعليم .املواد العربية يف إيصال

كبري يف عملية التعليم  ية هلا دورستراتيجية التعلمإلألن ا. ومالئمة للطالب فعالة

                                                           
18 M. Yusuf T, Mutmainnah Amin, “Pengaruh Mind Map dan Gaya Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa”. Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016), h. 87. 
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تشجيعهم ويؤثر على على  يساعد املتعلم فرز البطاقات استراتيجيةباستخدام   .والتعلم

 . هارات الكتابةمل )ااالت املعرفية(نتائج التعلم 

تأثري "  الباحث إلجراء حبثه مبوضوعفرغب ، املشكالت املذكورة واستنادا إىل

استراتيجية فرز البطاقات على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن يف املدرسة 

  ."المبونج الوسطى ١املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  تعيني املشكالت .د

كما تعيني املشكالت يف هذا البحث هو  فإنبناء على خلفيات البحث السابق،    

  :يلي

ويسبب  حبيث أن التعليم غري جذاب القدميةاملعلم اإلستراتيجية  ستخدمي. ١

  .الطالب يشعرون بامللل حىت يؤثر على نتائج تعلمهم 

  .م يف الفصول الدراسيةيالتعلال يزال املعلم يسيطر . ٢

  .حىت يسبب إىل اخنفاض نتائج التعلم، درس اللغة العربيةال حيب الطالب . ٣

عندما يشرح املعلم الدرس حىت ال يفهم الطالب  ملوادلطالب باعدم اهتمام ا. ٤

  .ما ينقله املعلم

  .يم ال يستخدم املعلم الوسائليف عملية التعل. ٥

  .مل تصل إىل معيار االكتمال األدىنبعض الطالب ل نتائج التعلم .٦
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  حتديد املشكالت. ه

  :ت التاليةبناء على املشكالت السابقة، فريكز الباحث على حتديد املشكال

استخدام استراتيجية فرز البطاقات يف عملية تعليم اللغة العربية لطلبة الصف . ١

  .المبونج الوسطى ١يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن 

يف نتائج التعلم ملهارة الكتابة يف عملية تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن . ٢

  .المبونج الوسطى ١ية احلكومية املدرسة املتوسطة اإلسالم

  مشكلة البحث. و

 :ةالتاليحث املشكلة البفيقدم ، السابقةحتديد املشكالت استنادا إىل 

نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة يف استراتيجية فرز البطاقات على هل هناك تأثري  .١

 المبونج الوسطى ١يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الصف الثامن 

  ؟٢٠١٩/٢٠٢٠للعام 

  هدف البحث. ز

تأثري ملعرفة هو  ، فإن اهلدف من هذا البحثناًء على مشكلة البحث السابقب

يف نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن يف استراتيجية فرز البطاقات على 

  . المبونج الوسطى ١املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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  فوائد البحث. ح

نظرة ثاقبة يف عامل  من املتوقع أن تقدم هذه نتائج البحثالنظرية ، دة الفائ. ١

  .اللغة العربية  تعلم نتائج على  طاقاتفرز الباستراتيجية تأثري خاصة ، التعليم

  الفائدة التطبيقية. ٢

  :مسامهات كالتايل من املتوقع أن يقدم هذا البحث 

استخدامها كمرجع وب الطال لدى تعلمعن نتائج الكمعلومات  املدرسة،  . أ

تحقيق اف التعليمية داخل نطاق املدرسة للتحسني جودة التعلم واألهد

 .التقدم يف عامل التعليم

الفعالة واملالئمة باإلستراتيجية التعليمية كمدخل فيما يتعلق املعلم،    . ب

 .صائص املواد العربية وكذلك احتياجات الطالبخب

ن نتائج التعلم حتس يجية التعليمية حىتاإلسترات كدافع من خاللالطالب، . ج

  .العربية

عن املشكالت احلادثة البحث  يعرف ألنالباحث، أن هلذا البحث فوائد . د

الباحث ليصبح كشرط املشكالت   حلّوالتعلم مع حتديد  ليميف أنشطة التع

 .يف املستقبل املاهر املعلم
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  الباب الثاين

  اإلطار النظري

  النظري اإلطار. أ

  استراتيجية فرز البطاقات. ١

  التعليمتعريف  استراتيجية . أ

اخلطة الدقيقة لتحقيق االستراتيجية وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبري هي 

الظروف  يف حالة حرب أو قيادة اجليش ملواجهة العدوهدف العلوم والفنون ل

 ١. يف احلرب والسالم لتنفيذ سياسات معينةوتطوير مجيع املوارد األمة  املواتية يف

 خطة أو طريقة أو سلسلة من ف االستراتيجية على أاتعريف عامل التعليم ، 

خطة  يجية التعلم هياسترات .عنيامل التعليمق هدف األنشطة املصممة لتحقي

تنفيذ اخلطط اليت مت اجلهود املبذولة لو . األنشطة الرامية لتحقيق األهداف التعليمية

هي يتم حتقيق األهداف على النحو األمثل  احلقيقية حىتنشطة إعدادها يف األ

  .تسمى باالستراتيجية

                                                           
1 M.Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ dan 

Takallum), Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No. 02 (2011), h. 221. 
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عد عملية تصميم التعلم أو كيفية م هي اخلطوة التالية بياستراتيجية التعل

عملية التعلم املعنية هي دائرة خارجية للطالب مصممة . التعلم  االنتقال إىل عملية

  ٢.لتحسني العملية الداخلية للتعلم

استراتيجيات عند كوزما وغفور، إن استراتيجية التعليم بشكل عام هي 

فري التسهيالت ومساعدة الطالب على حتقيق لتو النشاط املختارالتعلم كل 

 .عينةاملتعليمية الهداف األ

هي الطرق املختارة إليصال  مياستراتيجية التعلبأن  Elyو  Gerlachيرى 

االستراتيجية هي  Careyو  Dickمث يشرح  .املادة التعليمية يف بيئة التعلم املعني

ومساعدة الطالب على درس املادة وخطوات التعليم يستخدم ا املمجيع عناصر 

هي  مياستراتيجية التعلفإن  Gropperأما عند . عينةامل تعليميةالهداف حتقيق األ

   ٣. اختيار االختبار بأنواع التدريبات املختلفة واملناسبة بأهداف التعليمية املطلوبة

هي الطريقة  مياستراتيجية التعلبناء على البيان أعاله، فيمكن االستنتاج أن 

اليت يستخدمها املعلم إليصال املادة التعليمية حىت يسهل الطالب على فهمها 

  .وحتقيقيها األهداف التعليحية

                                                           
2 Dani Firmansyah, Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika, Jurnal Pendidikan UNSIKA, Vol. 3 No. 1, (Maret 2015, h. 37-38. 

3 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan Pailkem, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2015), h. 4-6.  
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  تعريف  استراتيجية فرز البطاقات .ب

ض االستراتيجية التعليمية املستخدمة يف التعليم، واحدة منها  يوجد بع

 active learning "يف كتابه  Melvin L Silbermanذكر . فرز البطاقاتاستراتيجية 

املدرس  هي النشاط التعاوين ميكن أن يستخدمه فرز البطاقاتإن استراتيجية " 

تؤكد هذه . لوماتحول املع اخلصائص والتصنيف واحلقائقولتدريس املفاهيم 

احلركة املادية السائدة يف الفصول الدراسية ميكن مساعدة اإلستراتيجية أيضا على 

ام زيين فهي النشاط التعاوين  عند هش فرز البطاقاتاستراتيجية  أما  ٤.التعب املزاج

املدرس لتدريس املفاهيم اخلصائص والتصنيف واحلقائق حول  ميكن أن يستخدمه

احلركة املادية السائدة يف الفصول الدراسية ميكن . كائن أو معلومات تكرار

   ٥.يف مقابلة املادة مساعدة التعب املزاج

هلا  فرز البطاقاتجية انطالقا من الرأي السابق، يفهم الباحث إن استراتي

العمل اجلماعي بالتعاون واملساعدة واملسؤول يف إاء الواجبات خصائص يف 

  .خالل قطعة البطاقة والطالب قادرين على إتقان املادة من املعلم

                                                           

4 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif, 
(Yogyakarta: CTSD, 2016), h. 53.   
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املطبقة ، ألن عملية التعليم فرز البطاقاتخيتار الباحث هذه استراتيجية 

ئلة التدريب مرارا  ويسبب الطالب يعمل الطالب واجبات وأسغري فعالة حبيث 

ويف حني يطلب الطالب ملقابلة مجيع العلوم، فهذه . يشعرون بامللل والسئامة

   ٦.اإلستراتيجية يرجى أن يكون حال الفصل نشطا عند التعليم

  خصائص استراتيجية فرز البطاقات. ج

هي املدرسني أكثر مبثابة ) (Card Sort ز البطاقاتخصائص استراتيجية فر

ذلك . بعد االنتهاء من العرضو املواد غري مفهومة أ شرح املسألة املبحوثة،امليسر و

  .فهم دقيقأن املواد اليت مت دراستها فهمها 

  :هي كالتايل  ز البطاقاتوخصائص اخلاصة من استراتيجية فر

  التعلم اجلماعي مع األصدقاء) ١

  يوجد اللقاء بني الطالب أثناء عملية التعلم ) ٢

   آراء صاحبهم باجلماعةاإلستماع إىل) ٣

  خالل شكل الفرقةالتعلم ) ٤

  القيام بتطابق البطاقة) ٥

  يعتمد التقرير على الطالب) ٦
                                                           

6Putri Cahaya Situmorang, Uswatun Hasanah, Perbedaan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 
Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match dengan Card Sort pada Materi Organisasi 
Kehidupan, Jurnal Pelita Pendidikan, Vol. 4 No. 2 (Juni 2016), h. 116.  
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  ٧.الطالب أكثر نشطا يف عملية التعليم) ٧

  تيجية فرز البطاقاتاسترا خطوات. د

  :خطوات تنفيذ استراتيية فرز البطاقات عند سلربمان هي كالتايل 

أعطى كل طالب بطاقة حتتوي على املعلومات أو األمثلة املطابقة ببطاقة ) ١

  واحدة أو أكثر

يطلب الطالب لبحث أصدقائهم يف غرفة الفصل مث اكتشاف الطالب ) ٢

  .بنفس البطاقة

فرقة واحدة ويقومون بعرض نتيجة املناقشة أمام إجتمع الطالب إىل ) ٣

  .يعطي املعلم النقاط املهمة املتعلقة باملادة الدراسية .الفصل

  :نظرا إىل اخلطوات السابقة، فالباحث يقوم ببياا كالتايل 

  س بعض البطاقات املناسبة بعدد الطالباستعد املدر) ١

  قسم القرطاس إىل مخسة أقسام ) ٢

  أسئلة عن املادة املقدمة لكل البطاقة) ٣
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فيها معلومات أو األمثلة املالئمة  نال كل واحد من الطالب بطاقة واحدة) ٤

  .ببطاقة واحدة أو أكثر

إذا كان الطلبة قد اكتشفوا على مثيل  ،حبث كل طالب مثيال من بطاقته) ٥

البطاقة، فعليهم جيلسون جنبا إىل جنب وال جيوز عليهم أن خيرب أصحام 

  .ين عن املواد اليت حصلوا عليهماآلخر

  الطالب القادر على تطابق البطاقة قبل إنتهاء الوقت، يعطي املعلم نتيجة) ٦

وينهون األسئلة املوجودة بعد أن يكتشفوا على مثيل البطاقة ، هم جيلسون ) ٧

  .يف البطاقة

  كل الفرقة القادر على إنتهاء األسئلة، فيعطي املعلم نتيجة) ٩

  ل الفرقة عن نتيجة املناقشة أمام الفصليناقش ك)  ١٠

  عن املادة املدروسة مع الطالب املدرس يستنتج) ١١

  ز البطاقاتوب إلستراتيجية فرعيو مزايا. ه

  مزايا استراتيجية فرز البطاقات

  تأديتها سهلة    )١

  يستطيع أن يدرس الطالب ويلعب حبالة مرحية) ٢

  .ونوهم كثر ميكن أن يتبعها الطالب) ٣
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  إعدادها سهلة) ٤

  ممارسة السريعة والدقة ) ٥

  ٨.يعطي الطالب فرصة للتعبري عن آرائهم ومعرفتهم وتوسيع فهمهم) ٦

  :هي كالتايل M. Hosnanعيوب هذه االستراتيجية كما يرى 

. احتياج إىل إعداد الوسائل بشكل البطاقات، وكانت حالة الفصل مزدمحة) ١

تنفيذ التعليم وأدوات البحـث   عداد الوسائل وخطةميكن التقليل خالل إ

  .األخرى احملتاجة

  البد للمعلم أن يستويل الطالب حبيث يسري التعليم جيدا) ٢

  ٩.حيتاج إىل وقت طويل) ٣

  نتيجة التعلم. ٢

  تعريف نتيجة التعلم. أ

 ناشئة ال التغيريات العمليةوهو عملية ، كولوجيةتعريف التعلم حسب الس

احمليطة الستكمال حاجة  مع البيئة  الناجتة عن التواصلالسلوكية  تغرياتال  خالل
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 Esty Saraswati Nur Hartiningrum & Cahyani, Pengaruh Penerapan Strategi Card Sort 
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. السلوك مجيع أحناء الواقع إن هذه التغيريات هي تنشأ من يف .حياته

، ملةبالكا ديدةاجلسلوكية التغيريات يسعى اإلنسان يف حتقيق العملية   هو لتعلموا 

  ١٠.مع بيئتهيف التفاعل كنتيجة التجربة 

يتعلق باجلوانب إما ، نفس الطالبيف  نتيجة التعلم هي التغيريات احلادثة

 تفسري نتيجةميكن . التعلم نتيجة ألنشطةكاملعرفية والوجدانية واحلركية النفسية 

مستوى جناح الطالب يف تعلم مادة ما يف املدرسة معربا عنها يف  التعلم على أا

   ١١ .احملددة املادة التعليمية بعدداملتعلقة من نتائج االختبار  الدرجات احملصولة

ومواقف التقدير  ة واملفهومالتعلم هي أمناط العمل والقيم ةجنتي

من  انبا واحداليس فقط جالسلوك الشامل تغيري  هي  النتيجة . واملهارات

  ١٢.اإلمكانات البشرية

 ىل بعض التعريفات املذكورة أعاله، ميكن االستنتاج أن نتيجةاستنادا إ

ة خالل سلسلة من صولحملانتائج التعلم لقدرة الطالب على حتقيق التعلم هي دليل 

لديه كل من  .م احملددةيكأداة لقياس حتقيق أهداف التعل ملستخدما أنشطة التعلم

 : ١١كرمي سورة اادلة اآلية اهللا يف القرآن الوفقا  لقول  اهللا درجاته فعفريعلم 
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جى الْما فوحفَست لَ لَكُميا إِذَا قونَءام نيا الَّذهأَيايحِ اُهللا لَكُمفْسا يوحسِ فَافْسصى ل

ج  الَّذين َءامنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجاتوإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اُهللا

ربِينَ خلُومعا تاُهللا بِما قال اهللا تعاىل يف وهناك اآلية املتعلقة بنتيجة التعلم كم ١٣.و

 : ٣١القرآن سورة البقرة آية 

 وعلَّم َءادم الْأَسمآَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِى بِأَسمآِء هؤآلِء إِِنْ

نقيدص مت١٤.كُن   

فله جزاء  بشر شيئا العل يف ميكن تفسريه أنه إذايف تفسري اآلية السابقة، 

أن يدة إذا أرادوا اجل التعليمسيحصلون على نتائج  كما أن الطالب على ما فعله

  .هي التعلم البحياولوا الصالة ألن مهمة الط

  أنواع نتيجة التعلم. ب

أن أهداف التعليم تعتمد على ثالث جماالت   Benyamin Bloomيرى 

  : ل العاطفي واال احلركيالتعليمية وهي اال املعريف، واا

  اال املعريف) ١

  :يتعلق بنتيجة التعلم العقلي، وهي تتكون من ستة اجلوانب التالية 

 املعرفة  ) أ
                                                           

13 Abdul Aziz Abdur Rauf, Al-Hafiz, Al-Qur’an Hafalan Mudah Al-Hufaz, (Bandung: 
Cordoba, 2018), h. 543. 
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Ibid, h. 6. 
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 الفهم  ) ب

  التطبيق) ج

  التحليل) د

  التوليف) ه

  التقومي) و

  اال العاطفي) ٢

  :يتعلق باملواقف اليت تتكون من مخسة جوانب هي

 القبول   ) أ

 ابة أو الرداإلج  ) ب

 التقييم   ) ج

 املنظمة  ) د

  التدخيل) ه

 اال احلركي) ٣

اال السلوكي أو احلركي يتعلق بنتيجة التعلم يف املهارة والقدرة على 

  :احلركية وانب اجلفهناك ستة . التصرف

 احلركات املنعكسة  ) أ
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 مهارات احلركة األساسية   ) ب

 القدرة اإلدراكية   ) ج

 الدقة اإلجنسام أو   ) د

 مهارات احلركية املعقدة   ) ه

١٥.احلركات التعبريية والشخصية  ) و
 

يف بلوم الذي تطويره يف تصن. البشراال املعريف بقدرة التفكري  يتعلق

 :، وهييات معروفة من ااالت املعرفيةاك ستة مستو، هن١٩٥٦يف عام 

                                                                                                               املعرفة) ١

اال املعريف على مستوى املعرفة يشمل قدرة  من هو أدىن مستوى

، سيتم ختزين بشكل عام .املعلومات الواردةالشخص على تذكر مجيع أنواع 

قدرة  تتنوع . املعلومات اليت يتلقاها البشر يف الذاكرة وختزينها لفترة معينة

، بعضها يف فترة زمنية قصرية والبعض اآلخر الشخص على تذكر هذه املعرف

  .ةطويلفترة زمنية يف 
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                                                                                                               الفهم) ٢

ها أيضا إىل يعاجل، ولكن يف هذا املستوى، ال يتم ختزين املعلومات فقط

إن القدرة على معاجلة املعلومات ستوضح للطالب فهم . أعلى املوضع

 .إال مبجرد إعادة املعلومات، وليس هلم  ات املقدمةاملعلوم

            طبيقالت) ٣

تتطلب  .التطبيق هو القدرة على استخدام شيء ما يف حالة معينة

  .أمهية االهتمام بالتفاصيل والدقة واالجتهادإىل القدرة 

                                                                                                               التحليل) ٤

ميكن أن يكون . املكوناتأجزاء  نظر هو قدرة الشخص على التحليل

، على سبيل املثال احلقائق والنظريات املعين أي جزء وارد يف املعلوماتاملكون 

 .تعميمات واالستنتاجات وغري ذلكواآلراء واالفتراضات والفرضيات وال

                                                                                                               التوليف) ٥

العالقات بني نظر ، التوليف هو قدرة الطالب على على عكس التحليل

  .من هذه العالقات الباحث ما حيصل عليه على ستنتاجالاملكونات املنفصلة وا
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                                                                                                            التقومي) ٦

، ملعلومات باستخدام معايري خمتلفة هو القدرة على النظر يف قيمة االتقومي    

 ١٦ .وخارجيةكانت أو   داخلية

ملعرفة  السابقة، ميكن تفسري أن املعلم مهملنتائج التعلم  األنواع ثالثة  ومن

 عرفةخالل هذه امل  .اإلدراكية والعاطفية واحلركية ااالت ، وهيااالت ثالث

يستطيع  اف إىل ذلك،لدى الطالب، ويضتعلم الاملعلم احلصول على نتائج  ميكن

، من خالل االختبارات أدوات التقييم قيامه بصياغة أهداف التعليم وإعداداملعلم 

 .كتب االختبار وأ

  :نتيجة التعلم يف اللغة العربية حتتوي على أربع املهارات اللغوية، منها 

  مهارة اإلمساع) ١

طوقة االستماع هو القدرة اليت تسمح ملستخدم اللغة بفهم اللغة املن

على مفردات وأسلوب اللغة وشكل ، حيصل اإلنسان من خالل االستماع .شفويا

 .املهارات األخرى مثل الكالم والقراءة والكتابةاللغة والقواعد و
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بادرة التواصل ال تنبع منه تقبال سلبيا، مبعىن أن م االستماع هو يف األساس

ملستمع هو االستماع وفهم املوقف والعمل املتوقع من ا .، ولكن من اآلخرينأوالً

عملية االستماع جبدية لرموز  تعريف االستماع هو ميكن االستنتاج أن .ما يسمعه

 .اللغات املنطوقة مث تفسريها

  :االستماع أهداف التعلم ملهارة

 على اإلستماع واإلهتمام والتركيز على املواد اليت يتم مساعهاالقدرة   ) أ

 إتقانه حسب أهداف اإلستماعالقدرة على إتباع ما يسمعه و  ) ب

  القدرة على فهم ما يسمعه من كالم املتكلم بسرعة ودقة )ج

االجتماعية والتعليمية ذات األمهية  ةتنمية عادات االستماع وفقًا للقيم )د

  البالغة

  املسموعة القدرة على معرفة معىن املفردات حسب شكل الكلمات) ه

، غري املركز ، االستماعزاملركاالستماع هي االستماع  أنواع مهارة

  .، واالستماع من خالل التحليلواالستماع بالتناوب

  مهارة الكالم) ٢

والكالم هو نطق األصوات العربية نطقا سليما حبيث خترج هذه األصوات 

بينما مهارة الكالم هي التحدث  . من خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة
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تنقسم مهارة  .باستخدام عبارة الصوتباستمرار دون تكرار نفس املفردات 

  :أسس يف تعليم مهارة الكالم هي . احملادثة والتعبري الشفهي: الكالم إىل قسمني 

 )لغة املتعلم واللغة العربية(أن يبدأ بصوت مماثل بني لغتني   ) أ

 باأللفاظ السهلة تتكون من كلمة واحدة أو كلمتني  أن يبدأ  ) ب

  هلةأن يبدأ باملمفردات الس) ج

  مهارة القراءة) ٣

أو كتب عن طريق التحدث أو يف القلب القراءة هيفهم حمتويات ما ي

التعرف على الرموز  ومها من القراءة مهارتني، تتضلذلك .تالوة ما هو مكتوب

  : ف القراءة إىل ثالثة أنواعميكن تصن. املكتوبة  وفهم حمتوى القراءة 

 القراءة من حيث إلقائها  ) أ

 ة من حيث شكلهاالقراء   ) ب

  القراءة املكثفة) ج

  مهارة الكتابة) ٤

الكتابة هي القدرة على استخدام أمناط اللغة يف الكتابة للتعبري عن فكرة أو 

عن طريق استخدام  الكاتبينقلها املوجودة واآلراء أي أن مجيع األفكار  . رسالة
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م ما ينقله فهأن لقارئ ، ميكن امن خالل هذه الرموز . رموز اللغة املنقوشة

  : م الكتابة هيييف تعل أسس .الكاتب

 أن تكون املواضيع أو الشرط األخرى واضحة  ) أ

 من احلياة الواقعية أو اخلربة املباشرة من الطالبأن تكون املواضيع    ) ب

  جيب أن يكون تعليم اإلنشاء متعلقًا بالقواعد واملطالعة) ج

  ١٧.تفتيش أعمال الطالب) د

   مهارة الكتابة. ج

  تعريف مهارة الكتابة. ١

 جوانب املهارات اللغويةكمهارة لغوية ال ميكن فصلها عن  ةالكتاب

، ستقدم الت املكتسبة من االستماع والكالم والقراءةملدخاخلربة وا  . خرىاأل

عليه من الكتابة سيؤثر العكس، فإن ما يتم احلصول بو  .مسامهات يف الكتابة

خصائص خاصة الكتابة هلا  ولكن . ملهارات اللغوية األخرىأيضا على ثالث ا

  ١٨  .عن املهارات األخرى
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. خدم اللغة اللفظية برموز مكتوبة كوسيلتهاستكتابة هي التواصل باإن ال

عناصر يف عنصر  أربعة يتكون من  شكل من أشكال االتصالة هي الكتابو

الرسالة هي شيء ) ٢(الكاتب هو الراسل إلرسال الرسالة ، ) ١(كتابة ، وهي ال

للغة املكتوبة  رموز صوتيةمن شكل ، وهي الكتابة ) ٣(، يرسله الكاتب

) ٤(تشكل مجلة مكتوبة بعالمات ترقيم ، و التيتتكون من سلسلة احلروف و

ذي يتلقى الرسالة من خالل الكتابة اليت قرأها عما بينما القارئ هو الشخص ال

  :ووظائف كما يليأهداف الكتابة نشاط لغوي له . الكاتبكتبه 

ب اتشخصية ، دف إىل التعبري عن أفكار ومواقف ومشاعر الكالوظيفة ال. ١

  .اليومية ذكراتاملرسائل أو القاالت أو امليف شكل يعرب كما هو 

املوقفوتقدمي  جلذب القراء إىل اختاذمستخدمة أداة الوظيفة التوجيهية هي . ٢

  .اقتراحاته وآرائه بشكل مباشر

  تعمل كنسيج للعالقات االجتماعيةهي تفاعلية ، الوظيفة ال. ٣

املعلومات  من وسيلة للوساطة يف توزيع املعلوماتوهي ك، اإلعالميةوظيفة ال. ٤

  .الوقت يف ذلكمبجرد أخبار حىت مبا يف ذلك العلوم املشهورة 
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لحصول على املعلومات إن كتابة هلا فائدة التعلم لرشادية ، اإلوظيفة ال.  ٥

  املطلوبة

  كشف عن اجلمالتهدف إىل علوماتاملالوظيفة اجلمالية ، وهي .  ٦

حتقيق األشياء املقروءة القدرة على : ةفهومهارة الكتاب املقصود منأما 

قواعد الرتبة وفقاملكتوبة واملالكلمات ىل التعبري عن األفكار إالقدرة على واملسموعة و

وية ، فإن مهارة املهارات اللغ أربع منو. فهمه القارئأن يالعلوم العربية دف ميكن 

 ١٩.والقراءة الكتابة هي املهارة اليت تأيت بعد مهارة االستماع والكالم

 مهارة الكتابةنوع  .٢

 هي أنشطة الكتابة يف درس اللغة العربية أا تنقسم إىل ثالثة أقسام،

املوقف / البصرية تؤكد  نوع الكتابةاإلمالء هو  .ط واإلنشاءاإلمالء، واخل

سمى اخلط أو ي. لكلمات واجلمل يف شكل ااحلروف يف املوضع الصحيح 

موقف على  ال يؤكد فقطكتابة ال وهو نوع) تصحيح الكتابة(  اخلط حتسني أيضا

 اإلنشاء بينما . ه يؤكد  على اجلمالالكلمات واجلمل، ولكنيف شكل احلروف 

املشاعر إىل  والرسائل و الرئيسية فكاراأل الكتابة اليت توجه إىل التعبري عننوع هو 
                                                           

19 Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Alhafidz, Muhammad Fahmi Luthfi, Menulis Terstuktur 
Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah, Jurnal An-Nabighoh, Vol. 21 No. 02 (2019), 
h. 206-207. 
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ال اإلنشاء ، فإن كتابة وبعبارة أخرى .الكلمات أو اجلمل تكتوبة وليساملغة لل

التعبري عن أفكار  ة يكيفيصف ، بل يصف الكلمات أو اجلمل يف الكتابة فحسب

 ٢٠.الكاتب

بعد مهارة اللغة  والصعبة ملتعلماألخرية هي املهارة الكتابة أنشطة 

يتمكن الطالب من  حىت ،مهارة الكتابةاختبار يف  .والقراءةاالستماع والكالم 

 على سبيل املثال من خالل اجليد تبار خالإعداد اجيب عليه ، إثبات مهارام

األفضل يف قياس مستوى تعترب هذه االختبارات الثالثة .  اإلنشاء واإلمالء واخلط

ج مناسب  ولذلك جيب أن يكون املعلم له . الكتابة لكل طالب جناح مهارة

  .الئم حقًااملوضوعي واملبحث الإلنشاء 

 املراحل ملهارة الكتابة. ٣

ميكن   .والقراءة بعد تدريب االستماع والكالمالكتابة  يعطي هذا تدريب

خالل االهتمام  يف نفس الوقت مع املهارات األخرىالكتابة  إعطاء تدريب

 مراحل التدريب على الكتابة هي .ستوى مهارات الطالبمل امبراحل التدريب وفق

                                                                                                            التدريب اللغوي   ) أ

                                                           
20 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosakarya , 2011), h. 117. 
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إعادة  دريب، مبا يف ذلك تهناك العديد من أنواع التدريب اللغوي

جلمل اليت وقفت إعادة التركيب هي ممارسة اجلمع بني ا .التركيب والتحول

 التحول هو ممارسة تغيري شكلبينما . مجلة واحدة طويلة وحدها يف األصل إىل

اجلمل ، واجلمل اإلخبارية إىل مل اإلجيابية إىل اجلمل السلبيةاجلمل من اجل

  .اإلستفهامية وغريها

  التمثيل   ) ب

يتعلم الطالب موذج هو يف الواقع نشاط ميكانيكي، أوال هذا الن

، يتعلم الطالب التهجئة ثانيا  .ويدربون أنفسهم على الكتابة وفقًا للمثال

  .الطالب استخدام اللغة العربية الصحيحة رس، مياثالثًا . الصحيحةب

  االستنساخ) ج

  .شفهيا الطالب االستنساخ هو الكتابة على أساس ما مت تعلمه

  اإلمالء) د

 .بشرط أن يتم اختيار املواد املختارة بعنايةكان لإلمالء فوائد العديدة 

ان هناك نوع ". بوابة األذن"بتدريب استخدام  على التهجئة و اإلمالءيدرب 

النصوص اليت / باملواد أوال الطالب خيرب . ، إمالء يعهزجأوال :اإلمالء من 



٣٦ 

 

 
 

النصوص اليت / باملواد أوال الطالب ، ال خيرب يعهىزج  غيز: ثانياً .سيقابلها

  .سيقابلها

  اإلنشاء املوجه) ه

مل اجلمل امستخدمة للممارسة هي اجل، السابقة ٤يف املرحلة 

خيرب الطالب على كتابة الفقرة بالرغم ، حلةبينما يف هذه املر .ستقلةامل

  .خصائصها اإلنشاء املوجه

  ملء االستمارة) ١

٢ (اإلنشاء احلر  

  اإلنشاء احلر) و

قلوم من ما يف هذه املرحلة هي مرحلة تدرب الطالب على التعبري عن 

عطاء التوجيه ه ال يزال بإخالل اختيار الكلمات وأمناط اجلمل حبرية ولكن

  . واإلرشاد

، عند إىل ثالث مراحل، وهي الكتابة األوليةوتنقسم مراحل الكتابة 

تحديد األفكار اليت لللطالب  ةالفرص توسع الكتابة األولية. الكتابة وبعد الكتابة

إطارا من املقاالت    الكتابة  مرحلةهذه   تطور ،عالوة على ذلك .ستتم كتابتها

خلطوط العريضة اليت قاموا جيب على الطالب تطوير او .اليت قدمها الطالب
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م ا الطالب بعد كتابة الكتابة بعض األنشطة اليت قا  يذكر ما بعد .بوضعها

 ٢١.  .رير كتابام اخلاصة لنشر الكتابةوحتتصحيح ، على سبيل املثال املقاالت

  نتيجة التعلم العوامل اليت تؤثر. د

هي  قسمنيعلى وجه عام ميكن تقسم العوامل اليت تؤثر نتيجة التعلم إىل 

  :والعوامل اخلارجية، منها العوامل الداخلية 

 العوامل الداخلية  ) أ

ب البدنية العوامل الداخلية من نفس الطالب كنقصان القدرة من جوان

حتتوي على ثالث جوانب  أن العوامل الداخلية من نفس الطالب. والروحانية

  :كالتايل

  العوامل الفسيولوجية) ١

من هناك شيئان  . العوامل الفسيولوجية املتعلقة باحلالة البدنية للفرد

تؤثر  على وجه عام. وظيفة املادية نفسها ، حالةأوال  العوامل الفسيولوجية،

سيكون للحالة البدنية . التعلمسدية على أنشطة اجلالظروف 

، ألن الشخص ميكن أن إجيايب على أنشطة التعلم الفردية تأثري واللياقة الصحية

                                                           
21 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), h. 

170-176. 
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، فإن حالة جسدية وبالعكس. يتعلم دون أن يعيقه ظروف صحية غري مواتية

 .املثالية ضعيفة أو مريضة ستمنع حتقيق نتائج التعلم

، أثناء عملية التعلم ويف . الفسيولوجية/ زيائية حالة الوظائف الفي ،ثانيا

، خاصة تائج التعلميؤثر دور الوظائف الفسيولوجية يف جسم اإلنسان على ن

  .احلواس اخلمس

  النفسية العوامل) ٢

العوامل النفسية هي احلالة النفسية للشخص اليت تؤثر على عملية 

ى عملية التعلم هي ذكاء علبعض العوامل النفسية الرئيسية اليت تؤثر  .التعلم

 .، واملواهب والثقةالطالب، والدافع، واالهتمامات، واملواقف

      ذكاء الطالب/ ذكاء    ) أ

ف الذكاء على أنه القدرة النفسية اجلسدية على بشكل عام، يعر

  .التفاعل مع احملفزات أو التكيف البيئة من خالل الوسائل املناسبة

                                                                                            الدافع  ) ب

لية ينشط فيها األفراد، يعرف علماء النفس الدافع بأنه عم

يتم  .على السلوك يف مجيع األوقات ويشجع، ويعطى التوجيه، وحيافظ
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ه لرغبات على شدة واجتاوا  تفسري الدافع أيضا على أنه تأثري االحتياجات

 .سلوك اإلنسان

                                                                                            االهتمامات) ج

و رغبة عظيمة لشيء تعين ميلًا وإثارة عالية أ الهتماماتببساطة، ا

، فإن االهتمام ليس مصطلحا شائعا يف علم النفس Reber وفقًا لـ . ما

ركيز والفضول ، مثل التالداخلية األخرىعوامل التماده على بسبب اع

  .والدافع واالحتياجات

                                                                                            املوقف) د

، ميكن أن تؤثر املواقف الفردية على جناح عملية يف عملية التعلم

االستجابة بطريقة ثابتة  ةظاهرة داخلية هلا عاطفي املوقف هو  .التعلم

  .اأو سلبي ا، سواء إجيابياء واألشخاص واألحداث وما أشبه ذلكلألشي

                                                                                            املواهب ) ه

قدرة حمتملة على على أا ) املوقف(ف املوهبة تعر، بشكل عام

 .الشخص لتحقيق النجاح يف املستقبل

                                                                                            الثقة) و



٤٠ 

 

 
 

تنبع الثقة من الرغبة يف إظهار أنفسهم وهم يتصرفون 

تراف ميكن أن تنشأ الثقة بالنفس من االع ،من حيث التنمية .وينجحون

هو  يف عملية التعلم، من املعروف أن اإلجناز . من البيئة االعترافبوجود

املعلم يعترفها ، على سبيل املثال الطالب يف الفصل التحقق الذايتمرحلة 

  .وزمالئه

  العوامل اخلارجية) ب

نتيجة اخلارجية اليت تؤثر على   أن العوامل أوضح شاهيف هذه احلالة 

  :هي ثالثة عواملتنقسمها إىل 

 عوامل األسرة   ) أ

  طريقة اآلباء يف تربية األطفال) ١

  العالقة بني أعضاء األسرة) ٢

  حالة األسرة) ٣

  حالة اإلقتصادية) ٤

  اهتمام اآلباء) ٥

  اخللفية الثقافية) ٦

  عوامل املدرسة) ب



٤١ 

 

 
 

  طريقة التعليم) ١

  املنهج الدراسي) ٢

  العالقة بني املعلم والطالب) ٣

  ب مع األخرينالعالقة بني الطال) ٤

  نظام املدرسة) ٥

  األدوات املدرسية) ٦

  وقت الدراسة) ٧

  معيار املادة) ٨

  حالة البناء) ٩

  طريقة التعلم) ١٠

  واجبة املنزل) ١١

  عوامل اتمع) ج

تتأثر هذه التأثريات  .اتمع هو العوامل اخلارجية اليت تؤثر نتيجة التعلم

  :ما يلي 

  أنشطة الطالب يف اتمع) ١

  وسائل اإلعالم) ٢
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  األصدقاء) ٣

  شكل حياة اتمع) ٤

لذلك فيمكن االستنتاج أن العوامل السابقة هي تؤثر على جناح 

  .الطالب يف التعلم، إما من العوامل الداخلية أو اخلارجية

  املعيار لقياس نتيجة التعلم . ه

 فهناك احلاجة إىل، ابيات وسلبيات نتائج التعلم لدى الطالبملعرفة إجي

باستخدام أداة ويتم الكائن ملعرفة حالة  التقومي هو نشاط خمطط .إجراء التقومي

لى تقييم مي عال يقتصر التقو .مقارنة النتائج باملعايري للحصول على استنتاجات

، ولكنه نشاط لتقييم شيء ما بطريقة خمططة نشاط بشكل عفوي أو عرضي

الباحث  ، استنتجمن الرأي أعاله ٢٢.واضحةالهداف حسب األومنهجية وموجهة 

مي مطلوب يف التعليم والتدريس ملعرفة مستوى القدرة واملهارات اليت حققها أن التقو

  .الطالب

مالئمة مع القدرات ، سيتمكن من إنتاج قياسات ل هذا التقوميمن خال

وبالتايل يتم قياس . كل طالب عرفةعلى مستوى املحبيث ميكن معرفتها  احلقيقية

                                                           
22 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke 

Praktek, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 212. 
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نتائج ال، من حيث الكمية يف شكل اللغة العربية من خالل عدة جوانبتعلم  نتائج

  .ميكن استخدام قدرات الطالب من نتائج تعلمهم حىت  ةصولاحمل

، ميكن حتديد كيفية مؤهالت اإلجناز اليت حققها قياس اإلجناز من خالل

تقيس مستوى جناح هناك العديد من املعايري البديلة اليت  .إما فرديا أو مجاعياالطالب

  :من بني معايري القياس .لطالب بعد اتباع عملية التعليم والتعلمالتحصيل ا

 ١٠إىل  ٠مقياس األرقام من   . أ

 ١٠٠إىل  ٠س األرقام من مقيا   . ب

  ٢.١جدول 
 ٢٣املقارنة بني نتيجة األرقام واحلروف

                                                                                                  
 نتيجة األرقام واحلروفرمز 

 األرقام البيان
 الكتابة

  ١٠٠-٠مقياس  ١٠-٠مقياس 
١٠- ٨  
٧.٩- ٧  
٦،٩- ٦  
٥،٩- ٥  
٤،٩- ٠  

١٠٠-٨٠  
٧٩-٧٠  
٦٩-٦٠  
٥٩-٥٠  
٤٩- ٠  

A 
B 
C 
D 
E 

 جيد جدا
 جيد

 مقبوب
 ناقص
 ضعيف
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 Muhibin Syah, Psikologi Belajar dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2016), h. 151 
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 منجناح التعلم للطالب  مقياس  يوضح أن ،استنادا إىل اجلدول أعاله

من . ٦٠أو  ٥٥هو  ١٠٠- ٠، يف حني أن املقياس من  ٦أو  ٥.٥هو  ١٠إىل  ٠

أن ، يعترب ٧٣أو قيمة أعلى من   عالية على قيمة املبدأ، إذا حصل الطالبحيث 

  .ناجحون يف التعلمالطالب 

  مواد اللغة العربية. ٣

  تعريف اللغة العربية. أ

اليت يتحدث ا  مجيع األصوات البشري، حبيث أن الكالماللغة مبعىن 

هذا التعريف هو تعريف باللغة العربية يف العصور القدمية  . اللغةتسمى  البشر

لذلك تقصد . ، ولكنه مبرور الزمان، غريت هذه اللغة إىل معىن الضيقاجلاهلية

  ٢٤.هي هلجة من أمة أو لغة أمة حمددة بعينها اآلن عصرنايف  اللغة

كانت اللغة العربية لغة االتصال الدويل ودور هام يف حتويل خزائن العلوم 

من جيل إىل جيل، وهي تشتمل على مجيع جوانب احلياة بطريقة تبادل بعض 

و الشعور  املعارف و النظريات وهي وسيلة الحتاد الشعوب بفكرة واحدة

  ٢٥.واالمتثال والنتائج احملمودة

  أهداف مواد اللغة العربية.ب
                                                           
24 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), h. 1. 

25 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: Aura CV. 
Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 22. 
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  :هي كما يلي  أهداف مواد اللغة العربيةومن 

اللغة هي ، بأن الطالب ذوي املستوى العايلوخاصة ، الفهم للطالبري توف) ١

  .تعبري عن املعىن والفكر والكلمات ما فيها معىن وهدف

، وميكنهم صحيحعلى قراءة النص بسرعة وميكنهم فهمه بال لطالبيقدر ا) ٢

واجلمل اإلضافية، ) اجلمل الرئيسية(التمييز بني نقاط التفكري الرئيسية 

 نويقدرو ة يف املستوى األعلى،لقراءعلى ا ويقدر الطالب تطوير قدرم

      .على تقدمي النقد ملا يتم قراءته

يقدر الطالب على تطوير قدرم يف االستماع إىل ما يسمعونه ويقدرون ) ٣

  .على فهمه بشكل صحيح

مبا يقرؤونه من يف القراءة واالستمتاع  يقدر الطالب على تطوير هوايتهم) ٤

خاصة يف أوقات  ، يستمتعون اقراءة الكتب اليتخالل حتفيزهم ل

  .فراغهم

النصوص األدبية وزيادة قدرة الطالب على  ونفهمييستطيع الطالب ) ٥

  .فهمها واكتشاف مجال األدب واالستمتاع ا وحتليلها وانتقادها

  يستطيع الطالب اختيار القراءة اجليدة) ٦

غة والكتابة، املوجودة يف الليستطيع الطالب استخالص القواعد األساسية ) ٧
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  .الكثرية ملمارساتوالقيام با

درون يق، واألسئلة ول بعضس وحلعلى استخدام القامو الطالب يقدر) ٩

  .الكتب املرجعية العربيةعلى استخدام 

على فهم معىن اجلملة، عندما يقرؤون القرآن وعند يستطيع الطالب ) ١٠

                                                                                                             .التعبري الشعر

نمية مهارات وقدرات الطالب يف املناقشة والتعبري عن أفكارهم وآرائهم ت) ١١     

  .جلمل وإلقاء اخلطب وكتابة املقاالتوالتعبري عن ا

وير املعلم على تط واضح، كما جيب أن يقدر خبط  الطالب الكتابة قدري) ١٢

  .املواهب اخلاصة اليت ميتلكها الطالب

يستطيع الطالب التواصل مع النصوص األدبية من جمموعة الفترات ) ١٣

  .املختلفة

، وخاصة اهب اخلاصة لدى الطالب املختلفنيم اللغة العربية املويتعليظهر ) ١٤

   ٢٦.يف اجلانب األديب

  للغة العربيةمواد تعليم ا. ج

                                                           
26 Fathur Rohman, Op. Cit, h. 28-30. 

 



٤٧ 

 

 
 

، املعلومات فحسبحمتوى املواد التعليمية من جمموعة املعرفة أو  ال يتكون

بل جيب أن يكون وحدة من املعرفة املختارة وهي ضرورية للمعرفة نفسها 

  .وللطالب وبيئتهم

، ومها اموعة األوىل واد التعليمية العربية إىل قسمنيميكن تقسيم فهم امل

  :املواد التعليمية العربية هلذه اموعة هلا املعاين التالية .للمتعلمني املبتدئني

يتعلمون فيه أربع مهارات، وهي االستماع  لطالب يف كل فصلكتاب ا. ١

  .املدوسةموضوع املناقشة كالنص الرئيسي هو  .والقراءة والكتابة والكالم

  كتب التمرين اليت يستخدمها الطالب للقيام بالواجبات. ٢

يتم تنفيذ  .علم يف كل صف حيتوي على فهم املعلم وأهداف التعلمدليل امل.  ٣

املهارات اللغوية والثقافية اليت ميكن للطالب تطويرها يف كل صف من 

الكتب (الكتب املدرسية باستخدام   خالل التفاعل مع بعضهم البعض

  .على بعض تعلم اللغة، واليت حتتوي )املدرسية

يف هذه اموعة  .صة لألطفال املتقدمنييف حني أن اموعة الثانية خمص

  :املواد التعليمية باللغة العربية هلا املعاين التالية

  .قراءة والكتب األدبية والنصوص العربيةكتب اليدرس الطالب . ١



٤٨ 

 

 
 

يم تعللكتاب متارين اللغة العربية الذي تعلمه الطالب يف خمتلف الفصول . ٢

  .واإلمالء واخلط قواعد النحو والصرف 

احلرية يف اكتساب املعرفة هلا عناوين معينة تدرب الطالب بالكتب اليت . ٣

 .والشعور بالسعادة عند قراءا

كيفية عن كتيبات املعلم يف الفصول املختلفة اليت توفر معرفة املعلم 

   ٢٧. استخدام الكتب العربية

  اإلطار التفكريي. ب

بني املتغريات املوجودة يف العالقة  هو صورة ملعرفة يطار التفكرياإل

املتغريات بني  العالقةتوليفة بأنه اإلطار التفكري ويشرح سوغيونو عن  . البحث

طار أن اإل لص الباحثخي، من الوصف أعاله ٢٨.من النظريات املختلفةاملخططة 

بإجياز عملية  حل املشكلة املوضحة يف الدراسة هو خمطط بسيط يصف يالتفكري

  .يف عملية حل املشكلةقصرية لفترة  عمل العوامل الناشئيشرح كذلك و

فرز  استراتيجية التعلمالباحث ببحثه باستخدام ويف هذا البحث قام 

تطبيق استراتيجية هو بيف الفصل التجرييب   .البطاقات واالستراتيجية التقليدية

يقوم  .التقليدية   ستراتيجيةإلا تطبيقأما الفصل املراقيب فهو ب  ، فرز البطاقة  التعلم
                                                           
27

Ibid, 30-32. 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D), (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 91. 



٤٩ 

 

 
 

د باستخدام خطوات عن طريق نقل املواخلطة تنفيذ التعليم وفقًا  الباحث بالتعليم

ة هي إجراء ، فإن اخلطوة التاليبعد تطبيق استراتيجية التعلم. استراتيجييت التعلم

ذلك  ؤثرمن املتوقع أن يمع نفس األسئلة التقييم يف شكل االختبار البعدي 

  ٢٩:اإلطار التفكريي هلذا البحث هو . الطالبلدى على نتائج تعلم  االختبار 

  ٢.١الصورة 

 فكرييتاإلطار ال
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Islam (SKI Pada Siswa Kelas V di MIN 12 Bandar Lampung (Skripsi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), h. 35. 

باستخدام الفصل املراقيب 
 اإلستراتيجية التقليدية

باستخدام  الفصل التجرييب
 فرز البطاقات  إستراتيجية

 عملية التعليم

 االختبار البعدي

 حتليل البيانات

 البيانات

 مردود مقبول الفرضية

 النتيجة



٥٠ 

 

 
 

  الدراسات السابقة. ج

يف هذا البحث قام . سات السابقة شيئ مهم لتجنب االنتحالكانت الدرا  

  : ، وهيالباحث ببحث البحوث السابقة املتساوية واملتعلقة مبوضوع هذا البحث

البحث الذي قام به الراشيد، نتائج هذا البحث هي وجود التأثري اهلام بني . ١

عية من استراتيجية فرز البطاقات على نتائج التعلم لدرس العلوم اإلجتما

    ٣٠.حيث املوقف اإلجتماعي

نتائج هذا . عني، وسالمت سنتوسا وسغيحرتوالبحث الذي قام به نور . ٢

واستراتيجية  استراتيجية لعب املبارةالبحث هي وجود االختالف اهلام بني 

   ٣١.فرز البطاقات على نتائج التعلم البيولوجي

ث هي نتائج هذا البح. البحث الذي قامت ا اسيت سرسوايت نور و جهياين. ٣

تطبيق استراتيجية فرز البطاقات له تأثري على نتائج التعلم لدى طالب الصف 

يف املدرسة الثانوية احلكومية بارينج للعام  IPSاحلادي عشر 

٢٠١٥/٢٠١٦.٣٢  

                                                           
30 H.Arrasyid, I. W Lasmawan, A.A.I.N Marhaeni, Pengaruh Strategi Card Sort terhadap 
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٥١ 

 

 
 

ئج هذا دلت نتا. البحث الذي قامت انينيك، ألفي رشيدي وجوكو أريانطا. ٤

البحث أن هناك الترقية يف رغبة التعلم من خالل تطبيق استراتيجية فرز 

 ٥يف املدرسة املتوسطة احلكومية  Eالبطاقات لطالب الصف الثامن 

  ٣٣.سوراكارتا

هناك دلت نتائج هذا البحث أن . البحث الذي قامت ا فطري وأسوة حسنة. ٥

 استراتيجية لعب املبارةام التأثري اهلام يف نتائج التعلم لدى الطالب باستخد

  ٣٤.organisasi kehidupanيف مادة  واستراتيجية فرز البطاقات

  فرضية البحث. د

الفرضية هي إجابة مؤقتة عن مشكلة البحث، حيث تعترب هذه املشكلة يف   

ية واستنادا إىل البحث أعاله، فيستنتج الباحث أن الفرض ٣٥.شكل اجلملة اإلستفهامية

هي إجابة مؤقتة أو خالصتها جيب االختبار عىب أساس احلقائق احملصولة من خالل 

اليت قدمها الباحث يف هذا البحث هي استراتيجية لذلك أن الفرضية . مجع البيانات

فرز البطاقات هلا تأثري هام وإجيايب على على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف 
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 الفرضيةهذه . المبونج الوسطى ١سطة اإلسالمية احلكومية الثامن يف املدرسة املتو

  : كالتايلهي و

H0    :  عدم التأثري اهلام واإلجيايب يف استراتيجية فرز البطاقات على نتائج

تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة 

   .المبونج الوسطى ١اإلسالمية احلكومية 

H1   :ام واإلجيايب يف استراتيجية فرز البطاقات على نتائج وجود التأثري اهل

تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة 

 .المبونج الوسطى ١اإلسالمية احلكومية 
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