
 

اللغة تعلم في ترقية نتائج  )Make A Match( المبارة لعب التعليم ستراتيجيةإ تطبيق

   جنوبيةال المبونج الثانوية فيري جاتي أكونجبالمدرسة  العاشرطلبة الصف العربية ل

 

 رسالة علمية

 تعليم اللغة العربيةفي  الجامعية األولىدرجة الالشروط للحصول على  إلتماممقدمة 

  ي راضيةست إعداد :

  ١٣١١٠٢٠١٤٥ :رقم القيد 

  

  

  بونجننتان اإلسالمية الحكومية اليدين إجامعة را

   التعليمكلية التربية و 

 قسم تعليم اللغة العربية

 م ٢٠١٧هـ /  ١٤٣٩



 

) في ترقية نتائج تعلم اللغة Make A Matchالتعليم لعب المبارة ( ستراتيجيةتطبيق إ

  ة الثانوية فيري جاتي أكونج المبونج الجنوبيةبالمدرس العربية لطلبة الصف العاشر

 رسالة علمية

  تعليم اللغة العربية يف اجلامعية األوىلدرجة الالشروط للحصول على  إلمتاممقدمة 

  

  ستي راضية إعداد :

  ١٣١١٠٢٠١٤٥ :رقم القيد 

 

  الدكتورة رمضاني سجاال، الماجستيرة : األوىل ةاملشرف

 بخاري مسلم، الماجستير: الدكتور أحمد  املشرف الثاين

  

  بونجننتان اإلسالمية الحكومية اليدين إجامعة را

   التعليمكلية التربية و 

 قسم تعليم اللغة العربية

  م ٢٠١٧هـ /  ١٤٣٩

   



 

  ملخص البحث

) في ترقية نتائج تعلم اللغة العربية Make A Matchالتعليم لعب المبارة ( إستراتيجيةتطبيق 

  الجنوبيةرسة الثانوية فيري جاتي أكونج المبونج لطلبة الصف العاشر بالمد

  إعداد : ستي راضية

  ١٣١١٠٢٠١٤٥رقم القيد : 

 

ومن احلقائق املوجودة أّن نتائج  .التعليم اتباع أنشطة نتيجة التعلم هي القدرة أو املهارة لدي الطلبة بعد 

 اللغة العربيةاّن مدرس  للطلبة لغة العربيةالسبب اخنفاض نتائج تعلم  الطلبة ال تزال منخفضة بعد انتهاء التعليم.

, فلذلك. اللغة العربيةيستخدم الطريقة التقليدية و ذلك يسبب إىل امللل و يؤثر على ثبوت اخنفاض النتائج لدرس 

حيتاج االختيار على إسرتاتيجية التعليم لتطوير تفكريهم و أحدها بتطبيق إسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارة. 

) قادر على ترقية Make A Matchالتعليم لعب املبارة ( إسرتاتيجية"هل تطبيق  هذا البحث هي:فمشكلة 

عام دراسي  اجلنوبيةنتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر باملدرسة الثانوية فريي جايت أكونج المبونج 

 ) قادرMake A Matchبارة (امل ث هو: "تطبيق إسرتاتيجية التعليم لعبفافرتاض هذا البح ؟"٢٠١٦/٢٠١٧

 ".اجلنوبيةطلبة الصف العاشر باملدرسة الثانوية فريي جايت أكونج المبونج لعلى ترقية نتائج تعلم اللغة العربية 

و خاصة يف تعليم اللغة العربية، و  ١هدف هذا البحث لتحليل املشكلة املوجودة يف الصف العاشر 

نوع البحث من البحث اإلجرائي للصف الذي خيطط بدورتني، و يف  بية.هي بنسبة اخنفاض نتائج تعلم اللغة العر 

كل دورة تتكون من لقائني. و طرائق مجع البيانات هي املالحظة و املقابلة و االختبار و التوثيق. و تقوم الباحثة 

  بعد مجع البيانات بتخفيضها و عرض البيانات و حتقيقها.

 Makeالتعليم لعب املبارة ( إسرتاتيجيةمن نتائج الطلبة بتطبيق و استنادا من البحث تعرف ترقية تافهة 

A Match يف عملية التعليم. و تعرف من البيانات قبل الدورة حىت انتهاء البحث بتفصيل ما يلي: جناح تعلم (

% مل ينجح. و يف الدورة الثانية ٥٠و  طالب ١٠ % بعدد٥٠الطلبة بعد البحث. و يف الدورة األوىل تغريت 

مل  طالب ٣% أو ١٥االكتمال و الباقي نفرا حصل على  ١٧% و ٨٥ريت النتيجة بالتافه و حصلت على تغ

  .صل على النتائج الكاملةحي

التعليم لعب املبارة  إسرتاتيجيةانطالقا من نتائج البحث و البيانات فاستنبطت الباحثة على أن تطبيق 

)Make A Match العربية لطلبة الصف العاشر باملدرسة الثانوية فريي جايت ) قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام دراسي  اجلنوبيةأكونج المبونج 

   



 

  شعار

 

                           

                    

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur”. ١ 

 

   

                                                             
 ١Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Ponegoro: Bandung, ٢٠٠٦), h. 
٢٢٠.  



 

 إهداء

  

  :إىللرسالة العلمية احلمد هللا رب العاملني، أشكر اهللا ال حتصي بالعدد أهديت هذه ا

أيب ترييونو و أمي سري وحيوين الذان يرمحاين و يشجعاين جسميا و روحانيا و  .١

 أود الشكر على مجيع الدعاء الطاهرة متواصال و اإلرشادات حليايت.

 أحبيت رمحة صاحلني و سيت خليفة الذان شجعاين بالسرور و نورا أيامي. .٢

ان مشجعا إلمتام دراسيت شكرا صاحيب احلميم منذ طفوليت حبيب الرمحن، ك .٣

 على املصاحبة و اإلخاء. 

و خاصة  ٢٠١٣أصدقائي و زمالئي من قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة  .٤

نوفيتاسرتي و عناية أودهم شكرا على الدوافع و املداخلة و االقرتاحات طوال 

 الدراسة و تصنيف البحث.

  حلكومية.جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية ا .٥

   



 

  ترجمة الباحثة

  

بنـــت مـــن زوجـــني ترييونـــو و  ١٩٩٥ديســـمرب  ١٨ولـــدت ســـيت راضـــية يف التـــاريخ 

  سري وحيوين و هي البنت األوىل من ثالثة أوالد.

. مث درســــت يف ٢٠٠١-٢٠٠٠بـــدأت الدراســــة مـــن تربيــــة األطفـــال املنــــورة منـــذ 

. بعـد ذلـك درســت يف ٢٠٠٧املدرسـة االبتدائيـة احلكوميـة مــارغو ليسـتاري، و متـت ســنة 

. مث دخلــت الباحثــة يف املدرســة ٢٠١٠املدرســة املتوســطة فــريي جاتيــأكونج و متــت ســنة 

. مــن خــربة الباحثــة عــن األنشــطة الطالبيــة  ٢٠١٣الثانويــة فــريي جاتيــأكونج و متــت ســنة 

و هـي  ٢٠١٢-٢٠١١) سنة OSISكانت مشرتكا يف منظمة الطلبة الداخلية للمدرسة (

  نشطة الكشافية.أيضا من اعضاء األ

اســــــتمرت الدراســـــــة إىل اجلامعــــــة يف جامعـــــــة راديــــــن إينتـــــــان  ٢٠١٣و يف الســــــنة 

 اإلسالمية احلكومية النبونج، يف كلية الرتبية و التعليم بقسم تعليم اللغة العربية.

  

   



 

  تقديرشكر و 

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

حثـة حـىت تقـدر علـى  محدا هللا عز و جل على مجيع الـنعم الكثـرية الـيت أعطاهـا للبا

كتابة هذه الرسـالة العلميـة و اسـتطاعت علـى اإلمتـام كمـا يـرام. و الصـالة و السـالم علـى 

النيب الشريف حممد صلى اهللا عليه و سلم، و أصحابه و آله و من تبعـه بإحسـان إىل يـوم 

  الدين.

تصــنع هـــذه الرســـالة العلميـــة إلمتـــام الشــروط للحصـــول علـــى الدرجـــة اجلامعيـــة 

و هــــي البكالوريــــة مــــن كليــــة الرتبيـــــة و التعلــــيم جامعــــة راديــــن إينتــــان المبـــــونج األوىل 

التعلـيم لعـب  إسـرتاتيجيةتطبيـق اإلسالمية احلكومية. و موضوع هذه الرسالة العلميـة: 

 ) يف ترقيـــة نتـــائج تعلـــم اللغـــة العربيـــة لطلبـــة الصـــف العاشـــرMake A Matchاملبـــارة (

وعــت الباحثــة أّن هــذا . و �ــذا المبــونج جنوبيــةباملدرســة الثانويــة فــريي جــايت أكــونج 

البحث ال يزال بعيد من الكمال و الصواب. فريجى النقد و االقرتاحـات للتشـجيع و 

اإلمتام مبجرد الرجاء أن ينتفع هذا البحـث كمصـدر املعلومـات و تفيـد للباحثـة خاصـة 

  و عامة للمجتمع و للقارئني.آمني



 
 

نتاولت الباحثة  املسـاعدة الكثـرية روحيـا كـان أو ماديـة  و يف تصنيف هذه الرسالة العلمية 

 فبهذه املناسبة توّد أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر والتقدمي إىل سادات األفاضل:

األســتاذ الــدكتور احلــاج خــري األنــوار، املاجســتري كعميــد كليــة الرتبيــة و التعلــيم جبامعــة  .١

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج.

ور سفري داود املاجستري و عفيف أمر اهللا  املاجستري، كرئيس و سـكريتري قسـم الدكت .٢

 تعليم اللغة العربية على مساعدة اإلدارة إلمتام هذه الرسالة العلمية.

ــــــــدكتور خبــــــــــاري  .٣ ـــــــرفة األوىل و الــ ـــــترية  كاملشـــ ــــــــجاال، املاجســـــ ــــــــاين ســ ـــــــــدكتورة رمضــ الـ

 التوجيهــاتإلرشــادات و شــكرا جــزيال علــى مجيــع امسلم،املاجســتري كاملشــرف الثــاين 

 .لكتابة هذه الرسالة العلمية

مكتبــة اجلامعــة املركزيــة و مكتبــة كليــة الرتبيــة و التعلــيم الــيت �يــئ علــى املراجــع العلميــة  .٤

 إلمتام هذه الرسالة.

، مــدير املدرســة الثانويــة فــريي جــايت أكــونج النبــونج جنوبيــة S.Hالســيد مــارزوين دوتــا  .٥

لبحــث يف تلــك املدرســة و مــدرس اللغــة العربيــة و كافــة الــذي أعطــاين الفرصــة لتنفــي ا

 املوظفني الذين يساعدونين جلمع البيانات هلذه الرسالة العلمية .

باملدرســة الثانويــة فـريي جــايت أكــونج النبـونج جنوبيــة شــكرا  ١تالميـذ الصــف العاشـر  .٦

 على املساعة لتنفيذ البحث.



 
 

كـألف كوكـب يف الســماوات،   والـدي سـيد ترييونـو و سـيدة ســري وحيـوين حبكمـا إيلّ  .٧

و رضـــاكما أرجـــو. أخـــويت رمحـــة صـــاحلني و ســـيت صـــاحلة شـــكرا علـــى التشـــجيعات و 

 املداخلة.

ــذين  .٨ ـــان الـــ ــة األســـــاتذة و املـــــوظفني يف كليـــــة الرتبيـــــة و التعلــــيم جامعـــــة راديـــــن إينتــ هيئــ

 .ساعدواين على نتاول املعلومات

يعات و املداخلـــة إلمتـــام أصـــدقائي احلميمـــة عنايـــة و نوفيتاســـاري أشـــكر علـــى التشـــج .٩

 هذه الرسالة العلمية.

شــكرا علــى املســاعدة و  ٢٠١٣زمالئــي مــن قســم تعلــيم اللغــة العربيــة مرحلــة  .١٠

 الدوافع النافعة.

  مجيع الناس الذين ساعدواين إلمتام هذه الرسالة العلمية أودهم شكرا جزيال. .١١

  

  م ٢٠١٧ سبتمرب ،ونججايت أج

  ةالباحث

  

  ستي راضية

١٣١١٠٢٠١٤٥ 
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و هي جناح املعلم أو املريب أساس من أسس الرتبية هو محل الناس إىل حد التمام. 

لتناول اهلدف املرجو من التعليم. و البد لكل معلم أن يعرف اهلدف الرئيسي من عمليته. و 

 سرتاتيجيةلتناول األهداف املرجوة فالزم لكل من قام على مهنته باختيار االسرتاتيجية أو اإل

يكون التعليم جمذبة و  املناسب للتعليم. و رجاء بعد استخدام كل اسرتاتيجية مناسبة أن

الطلبة يتعلمون بأنشط من قبل. حىت جنح املعلم يف إجراء عملية التدريس و الرتبية جناحا 

  تاما.

و  ٢ التعلم من عملية حصل �ا الطالب على تغري السلوك يف نفسه و املهارات لديه.

و يف ضيقة املعىن يف سعة التعريف كان التعليم يف علم النفس أشار إىل تغري النفس بالتمام. 

  ٣ أنه سعي لتناول املعلومات و بعضه عملية تغيري السلوك إىل حد الكمال.

                                                             
٢Kokom Komulasari, Pembelajaran Konstektual, (Badung: PT. Rafika Aditama, ٢٠١١), h. ٣  
٣ Oemar Hamalik, Perencanaan pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo, ٢٠٠٧), h. ٤٧ 



 
 

التعليم هو عملية باستخدام الوسائل التعليمية �دف تناول اجلودة كما يرجى. و 

تكوين املتخرج اجليد قد تأثر به سعي املدرس يف تنظيم العناصر الرتبوية حىت صارت عملية 

  ٤ و فعالية يف عملية التدريس.التعليم جمذبة 

من مجيع العمليات داخل املدرسة فالتعليم من العملية األساسية اليت البد اهتمامها. 

و عملية الرتبية هي معاملة متصلة بني املدرس و الطلبة يف إيصال املعلومات على شأن 

  ٥ تربوي لنيل أهداف معينة.

ستوى املدرسة الثانوية. و كثري من درس اللغة العربية من الدرس اللزم تعلمه يف م

الطلبة الذين يعتربون أن هذا الدرس صعب ألن اللغة العربية ليست من لغتنا اليومية و هي 

أيضا من اللغة األجنبية. و صار تعليم هذه اللغة البد باحلفظ على املفردات و بفهم انتقال 

  اللغة حىت تسبب إىل ملل الطالب و نقصان اجلذابة.

عربية من اللغة الدولية اليت تطورت بتغري شأن ا�تمع و املعلومات يف النطق. اللغة ال

و هي من لغة الشام اليت تستخدم بسكان عن جوانب أ�ار تغريس و فرات و بر سوريا و 

  ٦ جرائر العرب و الشرق األوسط كفناسي و ابران و عربية سرانية و بابلون.

                                                             
٤ Jalaludin, Teologi Pendidikan, ( Jakarta : Rajagrafindo persada, ٢٠٠١), h. ٨ 
٥ Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

١٩٩٥), h. ١٤ 



 
 

لبة يف استخدام اللغة العربية نطقا و كتابة. و هدف اللغة العربية هو تقدمي كفاءة الط

الكفاءة يف استعمال اللغة مسيت باملهارة اللغوية. و هي أرب: مهارة االستماع و مهارة 

  ٧ الكالم و مهارة الكتابة و مهارة القراءة.

و يف كل عملية التعليم طرائق متنوعة يف تعليم اللغة العربية اليت ميكن تطبيقها مبدرس 

سرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع اإل إسرتاتيجيةالعربية حىت صار التعليم جمذبا و فعاليا كاللغة 

  ).Make a Matchبارة(لعب امل

عملية التدريس التعاوين هي خطط التدريس اليت جرى �ا الطفل على تقسيم 

التعاوين و احللقات املعينة لتنال األهداف املرجوة. و هناك أربعة عناصر املهمة يف التعليم 

) االهداف املرجوة من ٤) سعي التعلم، ٣) نظم احللقة، ٢) املشاركون يف احللقة، ١هي: 

  ٨ التدريس.

) هو منط من طريقة تعلم الطلبة بتقسيم cooperative learningالتعليم التعاوين (

  ٩ أنفار كل حلقة و �يكل خمتلف. ٦احللقات الصغرية املتعاونة و أعضاءها 

                                                                                                                                                                              
٦Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang  Press), h. 

١ 
٧Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 

٢٠١٣), h. ١٢٩ 
٨Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, ٢٠١٤), h. ٦٣  
٩Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, ٢٠١٣), h. ٢٠٢  



 
 

) الذي عرفها كوران make a matchاملبارة (لعب التعليم التعاوين ببحث  يةإسرتاتيجو 

و إيليا أنه عملية الطلبة يف حبث املثيل من البطاقة املعينة اليت كانت أجوبة من أسئلة بدقة 

األوقات احملددة. فالطالب الناجح يف تطبيق املثيل له نتيجة و ملن مل ينجح يف تطبيق املثيل 

صار املدرس ممهدا و لبد ترتيب الفصل أيضا   ١٠ الذي اتفقه مجيع املشاركون. سينال العقاب

  حىت يساعد على جناح التعليم التعاوين و الرتتيب البد مبناسبة املدرس و الطلبة.

املبارة أصيح الطالب ناشطني و جمذبني  لعبالتعليم التعاوين  سرتاتيجية�ذا اإل

فرصة للطلبة على إلقاء األسئلة و ألقاء آرائهم و  بالتفكري.  و جبانب ذلك أعطى املدرس

  ١١ املشاركة بعضهم ببعض و يكونو فعاليني يف الفصل.

املبارة يؤسس على قول اهللا عّز و جّل يف سورة يس اآلية  لعبتعليم  إسرتاتيجية

٣٦:  

  ﴾٣٦ ﴿يس: نْـُفِسِهْم َوِممَّا َال يـَْعَلُمونَ ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض َوِمْن أَ 

                                                             
١٠Ibid., h. ٢٢٢ 
١١Model-pembelajaran-make-a-match (On-line) tersedia di 

https://coretanpenacianda.wordpress.com/٢٠١٣/٠٢/١٠/model-pembelajaran-make-a-match/ Diakses 
pada tanggal (١٩ Januari ٢٠١٧) 



 
 

" Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari 

apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 

mereka ketahui.(QS. Yasin/٣٦:٣٦)." 

ان اهللا خلق كل شيء باألزواج أي مبعىن املثيل أو املبارة أو يشرح يف هذه اآلية 

  ١٢ املبارة. لعبالتعليم  إسرتاتيجيةالشريك، املعروف بالناس أو غريه. كمثل 

تطبيق هذه الطريقة يبدأ بالتقنية، و هي أمر املدرس طالبه لبحث األزواج من كل 

  كل سؤال و إجابة فله النتيجة.سؤال إجابة حبدود زمان أي وقت، مث ملن يأيت باملثيل من  

  كما يلي:   سرتاتيجيةأما خطوات التعليم �ذا اإل

استعد املدري البطاقات بعدد من األشكال أو املوضوعات املناسبة لربط املواد  .١

 السابقة، بوضع السؤال يف وجه ما و إجايته يف وجه آخر.

 نال كل طالب بطاقة واحدة بإجابة سؤال لديه. .٢

 ث البطاقة املناسبة لديه من الؤال و اإلجابة.البد لكل طالب حب .٣

 ملن جنح يف نيل املثيل من بطاقته قبل حد الوقت فأعطى املدرس نتيجة له. .٤

                                                             
١٢Pengertian-model-pembelajaran-make-match (On-line) , tersedia di  

http://pendidikanmerahputih.blogspot.co.id/٢٠١٤/٠٣/pengertian-model-pembelajaran-make-
match.html Diakses pada tanggal (١٩ Januari ٢٠١٧) 



 
 

بعد دورة واحدة اعتبط املدرس مجيع البطاقات حىت ال ينال كل واحد ببطاقته  .٥

 السابقة.

 ١٣االستنباط. .٦

 لعبا إسرتاتيجية التعليم لكل إسرتاتيجية مزايا و نقصان، و أما مزايا و نقصان هذ

  ) ما يلي:make a matchاملبارة (

 ) هي:make a matchمزايا إسرتاتيجية التعليم لعب املبارة ( - ١

 ترقية محاسة الطلبة معرفيا كان أو حسيا.  ) أ

 أثر مريح ألنه يتضمن اللعب.  ) ب

 ترقية الفهم على املواد الدراسية و دوافعا هلم للتعلم.  ) ت

 على التقدم باملناقشة أمام الفصل.يكون فرصة لتدريب الشجاعة   ) ث

 ١٤ احرتام الوقت بالتنظيم يف التعلم.  ) ج

 ظهور األحوال املفرحة يف عملية التعلم و التعليم.  ) ح

 استطاع الطلبة على تدريب املعاونة بينهم.  ) خ

                                                             
١٣Rusman, Op.Cit., h. ٢٢٤-٢٢٣  
١٤Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

٢٠١٣), h.٢٥٣ 



 
 

 ١٥. ظهور روح التعاون و املساعدة بني الطلبة.  ) د

 ) هي:make a matchنقصان إسرتاتيجية التعليم لعب املبارة ( - ٢

 هور احلياء بني الطلبة باختالط الطالب مع الطالبات يف مبدإ التطبيق.ظ  ) أ

نقصان االهتمام من املدرس يسبب إىل نقصان االهتمام عند تقدمي   ) ب

 املناقشة.

البد للمدرس أن يهتم و يعتدل عند إعطاء العقاب كي ال يستحيي   ) ت

 الطلبة.

 استخدام هذه الطريقة باملرات سيسبب إىل امللل.  ) ث

  ١٦ على جعل الطلبة مرتكزين. صعب املدرس  ) ج

) له make a matchمن البيان السابق يفهم على أن إسرتاتيجية التعليم لعب املبارة (

خطوات و عناصر اليت ميكن تطبيقها بكيفية بسيطة لتكوين التعليم املريح يف التعاون بني 

 قصرية. و بعد الطلبة. و يف هذا اإلسرتاتيجية صار املدرس ممهدا بعرض املادة يف وقت معني

ذلك البد للطلبة تركيز الواجبة عما شرح املدرس،و �ذا اإلسرتاتيجية رجاء من الطالب ترقية 

  نتائجهم و التعليم املريح.

                                                             
١٥Aris Shoimin, ٦٨ Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum ٢٠١٣, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, ٢٠١٤), h. ٩٩. 
١٦ Miftahul Huda, Op.Cit., h. ٢٥٤ 



 
 

الثانوية فريي  و من نتيجة املقابلة لدي مدرس اللغة العربية للصف العاشر يف املدرسة

قال أن تعليم اللغة  ٢٠١٧يناير  ١٨يخ األستاذ مرزوين يف التار  جايت أكونج المبونج جنوبية

. و �ذا أقر العربية طوال هذه األواخر مل يستخدم األساليب اجلديدة إال بالطريقة التقليدية

املدرس على أن طوال هذه األواخر مل جيرب املدرس على استخدام الساليب و الطريقة 

  ١٧ اض نتائج درس اللغة العربية.اجلديدة و املتنوعة ا�ذبة يف التدريس و ذلك يسبب إىل اخنف

تأسيسا بالبيان السابق عفنا أن عملية التدريس البد للمدرس بتطبيق األساليب 

اجلديدة أحسن ما ميكن لرتقية نتائج الطلبة الصف العاشر باملدرسة الثانوية فريي جايت 

  اكونج النبونج جنوبية. و أما نتيجة الطلبة اليت مل تزل منخفضة كما تلي:

  ١ول الجد

نتائج الطلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية فيري جاتي اكونج 

  النبونج جنوبية

  البيان  نتائج الطلبة  النتيجة المطلوبة  اسم الطالب  الرقم

١  Dendy Yoga Pradana غري كامل  ٦٠ ٧٥  

٢  Fiki Riyanto غري كامل  ٧٢ ٧٥  

٣  Julian Willy Setiawan غري كامل  ٦٥,٥ ٧٥  

                                                             
١٧Ustadz Marzuni ٧٠Dota, Pendidik Bahasa Arab, Pengamatan, SMA PIRI Jatiagung, ١٨ 

Januari ٧١ ٢٠١٧ 



 
 

  Jupi Hidayat غري كامل  ٦٠ ٧٥  

٥  Ken Fatwa Micara غري كامل  ٧٠ ٧٥  

٦  Mega Ronan Syahrul غري كامل  ٧١ ٧٥  

٧  Munawir Hasan غري كامل  ٦٥ ٧٥  

٨  Novi Damayanti كامل  ٧٨ ٧٥  

٩  Nur Indah Sari كامل  ٧٧,٥ ٧٥  

١٠  Nur Santi غري كامل  ٧١,٥ ٧٥  

١١  Nur Tri Hartiningsih غري كامل  ٧٣ ٧٥  

١٢  Okta Ghina Ambarwati غري كامل  ٧٣ ٧٥  

١٣  Popin Shobirin غري كامل  ٧٣ ٧٥  

١٤  Reksi Martina كامل  ٧٥,٥ ٧٥  

١٥  Rianti Santika غري كامل  ٧١,٥ ٧٥  

١٦  Rika Monika كامل  ٨٠ ٧٥  

١٧  Riki Bagas Pratama غري كامل  ٦٥ ٧٥  

١٨  Rindi Antika كامل  ٨٠ ٧٥  

١٩  Sefia Suryatina كامل  ٧٨ ٧٥  

٢٠  Sekar Ayu Cantika غري كامل  ٧٣ ٧٥  

  %)٣٠( أنفار ٣ كامل

كاملغير     %)٧٠نفرا ( ١٧ 



 
 

أنفارا فقط و  ٣طالبا يف الفصل قد جنح  ٢٠انطالقا من اجلدول السابق كان من 

%. و هذا يدل على أن نتائج ٧٠نفرا هي  ١٧% و من الراسبني ٣٠هو بسنبة مئوية 

ية ما زالت منخفضة. و لذلك احتاج املدرس إسرتاتيجية التعليم الطلبة يف درس اللغة العرب

  اجلديد و الفعايل لرتقية هذه النتائج.

تطبيق و انطالقا باخللفيات السابقة فأرادت الباحثة على إجراء البحث مبوضوع "

 ) يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدي طلبةMake A Matchاملبارة ( لعبالتعليم  إسرتاتيجية

  ".باملدرسة الثانوية فريي جايت أكونج المبونج جنوبية الصف العاشر

 مشكلة البحث  .ب 

بالرتكيز عن  انطالقا خبلفيات البحث السابقة استسأل الباحث مبشكلة و هي :

) قادرة على ترقية نتائج تعلم Make A Matchاملبارة ( لعبالتعليم  إسرتاتيجية"هل تطبيق 

 ؟باملدرسة الثانوية فريي جايت أكونج المبونج جنوبية العاشر اللغة العربية لدي طلبة الصف

 

 

 



 
 

 افتراض البحث  .ج 

االفرتاض هو اإلجابة عن سؤال ما بوصف موقت عن مشكلة البحث حىت دلت 

كما قال سوكيونو أن افرتاض البحث هو إجابة   ١٨ البيانات املكتسبة على اإلجابة احلقيقية.

لى سؤال البحث. و يقال أنه موقت ألن موقتة عن مشكلة البحث بعرض املشكلة ع

  ١٩ اإلجابة من املدرس معتمدا على أساس النظرية من مجع البيانات.

افرتاض اإلجراء ليس بافرتاض املقارنة أو القفرق. افرتاض اإلجراء حيتوي على آراء 

العمل للحصول على اإلصالحات املرجوة. و بعد ذلك يستخدم الختيار اخلطوة املناسبة 

ة و باختيار األساليب اليت ميكن اإلجراء �ا. كي حيصل على اإلصالح. و يف هذا للبداي

  ا�ال البد للباحث طلب املداخلة من املسيطرين عن البحث.

من اآلراء السابقة استنبطت الباحثة على ان افرتاض البحث هو اإلجابة من البحث 

 إسرتاتيجيةهذا البحث هو: "تطبيق قبل اإلجراء اليت مل حيقق صوابه و احتاج إليه. فافرتاض 

) قادرة على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدي طلبة Make A Matchاملبارة ( لعبالتعليم 

 باملدرسة الثانوية فريي جايت أكونج المبونج جنوبية".  الصف العاشر

                                                             
١٨  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, ٢٠١٣), h. ٦٤. 
١٩ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٤), Cet. XX, h. ٩٦. 



 
 

 هدف البحث  .د 

  أهدف هذا البحث كما تلي:

 للمدرس .١

 ملتنوعة حىت تزيد جودة عملية التعليم.استطاع املدرس على سيطرة املهارات ا

 للطالب .٢

 ترقية تنائج الطلبة خاصة يف درس اللغة العربية.

 للمدرسة .٣

لعل املدرسة استكملت بالوسائل التعليمية الكاملة إلصالح عملية التعليم و 

 ترقية إجناز تعلم الطلبة.

 فائدة البحث  .ه 

  أما الرجاء أن يأيت هذا البحث بالفوائد كما يلي:

 رسللمد )١

أصبح البحث دافعة كي يستطيع املدرس على سيطرة املهارات املتنوعة حىت   ) أ

 تزيد جودة عملية التعليم.



 
 

 زادت املدرس محاسته يف التعليم   ) ب

 استعد املدرس استعدادا تاما للتعليم ظاهرا كان أو باطنا.   ) ت

 للطالب )٢

) بأثر إنقاص صعوبة Make A Matchيرجى التعليم �ذا اإلسرتاتيجية (  ) أ

 ة يف تعلم املفردات من درس اللغة العربية.الطلب

 ترقية دوافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية.   ) ب

 إمناء روح التعاون، ألن بالتعليم التعاوين جناح الفرد يف مسؤولية احللقة.   ) ت

 للمدرسة )٣

 إعطاء املداخلة يف تقييم عملية التعليم لرتقية إجناز الطلبة.  ) أ

 مداخلة البحث لتقدم املدرسة.   ) ب

   



 
 

  باب الثانيال

  األساس النظري

  اللغة العربية  .أ 

 تعريف اللغة العربية )١

اللغة العربية من أقدم اللغات يف العامل و أجيدها تطورا و اللغة العربية مناسبا بأحوال 

اجتماعية و املعلومية و هي من لغة مسيت التس استخدمها شعوب تغريس و فرات و اجلزائر 

 ٢٠ العربية األخرى.

 ربيةخصائص اللغة الع )٢

 اللغة بتنوعات اهلجات مناسبة باالجتماعية من الناطق  -  أ

 اللغة بأنواع اللهجات مناسبا بأماكن اجلغرافية  - ب

 نوعي الفصحى و العامية  - ت

 هلا اللهجة الفردية و الرطانة  - ث

 لغة الكتابة و النطق  - ج

 ٢١ اللغة برتتيب األصوات و النصوص.  - ح

                                                             
٢٠Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALANG 

PRESS), h. ١ 



 
 

 أهداف تعليم اللغة العربية )٣

العربية املكتوبة يف املناهج التعليمية هي متكني الطالب  إّن األهداف من تدريس اللغة

من القدرة علي التعبري الشفوي والتعبري التحريري باستخدام مخسمائة من املفردات والعبارات 

االصطالحية يف الرتاكيب, مجلها ومنطها املربجمة حىت جيعلها الطالب أداة اتصالية يومة 

و هذه األهداف أمور تأيت بنجاح العمليات أو غري  باإلضافة إىل فهم الكتب املتنوعة.

جناحها, أل�ا أساس من األسس اليت البّد هلا من الوضوح واجللي لتقرير خطوات التدريس و 

.تعيني التقوميز
٢٢ 

 تعرف هنا أن أهداف تعليم اللغة العربية هي تطويرات الطالب نطقا و كتابة.

 لغة العربيةالمهارات  )٤

 مهارة االستماع  ) أ

لقدرة على معرفة األصوات العربية باالهتمام و الفهم و اكتساب املعلومات و هي ا

 ٢٣ األخبار و مضمون األخبار من املتكلم بتلك اللغة نطقيا.

                                                                                                                                                                              
٢١Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, ٢٠١٤), h. 

١٢  
كلیة الربیة جامعة رادین انتان اإلسالمیة ,طرتئق تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق, سلطان شھریل٢٢

  ٤, ص  ٢٠٠٧الحكومیة بندار لمفونج, 
٢٣ Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Pustaka Cendekia Utama, ٢٠١١), h. ٧٧ 



 
 

هدف عام من االستماع هو فهم األلفاظ العربية أو اللغة األجنبية األخرى رمسية كانت 

  ٢٤ أغريها يف فكرة اللغة املسموعة.

بسليب و لكن االستماع اإجيايب و املنتج و هو االستماع يقصد االستماع ليس 

باستجواب املخاطب و القدرة على التعليق و فهم التعبري من املتكلم و كيف مدى الفكرة 

 احملققة.  

 مهارة الكالم  ) ب

و هي القدرة علة النطق أو الكالم بلغة أجنبية لتعبري األفكار و الرأي و اإلرادة و 

الم. ز بسعة املعىن أن الكالم هي جهاز الرموز املسموعة و املنطوقة العاطفة إىل خماطب الك

 ٢٥ التصال الشفهي بتلك اللغة.

و املراد بالكالم هو القدرة يف تلفيظ األصوات العربية أو إلقاء التفكري و الرأي و 

و أما األهداف الرئيسي من استخدام الطريقة املباشرة هي ليتكلم الطالب عربيةو   ٢٦ العاطفة.

                                                             
٢٤ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi & Strategi Alternatif (Pembelajaran Bahasa Arab), 

(٢٠٠٥), h. xvii-xviii 
٢٥ Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

٢٠١٣), h.١٣٥. 
٢٦ Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa, ٢٠١٥), h. ١٦. 



 
 

كما رأى و احلنان أن تلفيظ األصوات الصحيحة خترج من خمارجها و حيققق هذا بالتجربة 

   ٢٧ على املسموع السليب لالستماع.

مهارة الكالم هي قدرة الكالم اليت �دف سيطر�ا يف تعلم اللغة العربية و للتفاهم و 

ئلة و األجوبة. و لكن الوسيلة للتعبري. و لتناول املهارة على الكالم ال يكتفي بإعداد األس

البد باحلوار و احملادثة أي مبدخل السمعية و الشفوية. و هذان تدريبان ميكن على إعطاء 

الكفاءة اموسعة و لكن مل يكن متصال تاما. ز من العوامل املنشء على أنشطة الكالم هي 

قة شجاعة الطالب و ثقة النفس. فلذلك البد للمدرس على مدافعة أوالدهم بشجاعة و ث

  ٢٨ النفس باستخدام اللغة و ما زالت خمطيئة.

يفهم من البيان السابق أن الكالم هي تلفيظ األصوات العربية و تعبري األفكار و اآلراء 

  باللغة العربية .

و لكن الكالم هو تعبري الشخص على ما خطر يف ذهنه و ليس بذلك فحسب لكن 

  تاما مفيدا. البد بالتفهيم على املخاطب منه. كي يكون االتصال

 و مهلرة الكالم من اهلدف املرجو يف تعلم اللغة العربية سوى املهارات الثالثة.

                                                             
٢٧ Zulhanan, Op.Cit., h. ١٢ 
٢٨ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, ٢٠١٢) .,h. 

١٥٠-١٤٩. 



 
 

 مهارة القراءة ) ت

هي العملية لقراءة اخلرب اليت تعرض بالكتابة وفهم وصية الكاتب. و كما قال داملان أن 

قراءة هي عملية القراءة هي عملية معرفية و السعي لتناول املعلومات يف الكتابة. و �ذا أن ال

التفكري لفهم مضمون النص املقروء. فلذلك ليست القراءة بنظر جمموعة احلروف اليت تركب 

يف الكلمات و الفقرة و العبارة و لكنه عملية جبوهر الوصية املكتوبة حىت يصل اخلرب إىل 

  ٢٩ القارئ.

و لكن فهمها القراءة هي عملية التفكري بفهم النص املقروء و ليست فقط بقراءة الفقر 

  حىت يعرف املضمون من الكتابة.

و عند وهاب راشدي و مملوء نعمة أن القراءة هي النظر لفهم املضمون من الكتابات 

   ٣٠ أو النص يف القلب و كشف الرموز يف ذلك النص و مضمون املقروء.

 القراءة هي وسيلة للتعّلم والتواصل بني الثقافات واحلضارات املختلفة والشعوب، وهي

عملّية معرفية تقوم على تفكيك الرموز واألحرف اهلجائّية إلدراك املعىن، كما أّ�ا وسيلة 

                                                             
٢٩ Dalman, Keterampilan Membaca ( Jakarta: Rajagrafindo Persada,٢٠١٣) , h. ٥ 
٣٠Wahab  Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab 

Arab (Malang:UIN Maliki Press, ٢٠١٢), h. ٩٥ 



 
 

للتعّلم، واستقبال رسالة الكاتب أو املرسل، وهي مفتاح من مفاتيح اللغة، أّما بالنسبة ملهارة 

  ٣١.تستلزم عمليّات عقلّية معّقدة القراءة فهي عملّية ميكانيكّية

م القراءة بأ�ا تلفيظ الرموز املقروء و معانيها. و مهارة القراءة هي من البيان السابق تفه

عرض املادة الدراسية بتقدمي العملية القراءة و يف املبدإ قرأ املدرس موضوعات املواد املقروءة مث 

اتبعه الطلبة. و أكدت هذه املهارة على التدريبات الشفهية و النظم لتحسني القراءة و 

  ٣٣ مهارة القراءة هو القدرة على ترمجة املقروء و تفهيمها باجليد.و هدف  ٣٢ التعلم.

و من التعريفات شىت يفهم أن مهارة القراءة هي �دف الطلبة على ما قرأ باجليد و فهم معانيها. 

و أما الطريقةيف عرضها أما القراءة الصامتو أو اجلهرية. و يرجى على كل طالبة يقدرون على القراءة 

 فصيحة و اجليدة.الصحيحة و ال

  نتيجة التعلم  .ب 

 تعريف نتيجة التعلم .١

التعلم هو عملية تغيري السلوك كنتيجة االمعاملة من الطالب يف بيئته و لتكملة 

 و أما رأي آخر أن التعلم هو خطوات  ٣٤ حاجته. و التغيريات ستحقق جبوانب السلوكية.

                                                             
١٠٧:ص. ، أسالیب تدریس اللغة العربیة  محمد على الخولى ٣١ 

٣٢Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif(Malang: UIN Maliki Press, 
٢٠١١),h. ١٦٢. 

٣٣Ibid ., h.١٦٣ 
٣٤Slameto, Belajar & Faktor-faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠١٣), h. ٢  



 
 

العقلية و باملعىن على أنه الطالب اإلجيابية كنتيجة املعاملة للبيئة باشرتاك اجلوتنب 

   ٣٥ عملية تتكون من اخلطوات.

وفقا بالتعريف السابق بأن التعلم هو عملية التغيري للطالب بالتغيريات اإلجيابية و 

  التعامل مع بيئته.

و رأي آخر أن نتيجة التعلم هي القدرة  ٣٦ ونتيجة التعلم ستحصل بعد تطبيق العملية.

   ٣٧ ة لتعلمه.املمتلكة للطالب بعد تسلم اخلرب 

و نتيجة الطالب الذي نتاول به متعلق بأهداف توجيهية كمصمم التعليم و األهداف 

  ٣٨ التوجيهية يصنف إىل بعض ا�ال كا�ال الفعايل و العقلي و التجرييب.

و يستنبط أن نتيجة التعلم هي القدرة أو املهارة لدي الطلبة بعد تطبيق التعليم و 

 ه إذا اتبع الطالب الدرس فازداد درجة املعلومات و الفهم مث يكون يعرف بأنه ناجح يف تعلم

 السلوك أحسن من قبل.

 

                                                             
٣٥ Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, ٢٠١٢), 

h. ١ 
٣٦Ibid., h. ١٤ 
٣٧Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdikarya, 

٢٠١٤), h. ٢٢. 
٣٨Uzer Usman, Menjadi Guru Profesinal, (Bandung: Remaja Rosdikarya, ٢٠٠٩), h. ٣٤  



 
 

 العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم .٢

 العوامل الداخلية من نفس الطالب كنقصان القدرة من نفس الطالب:  . أ

 من جوانب عقلية )١

 من العاطفة كالقلق )٢

 من جوانب الوجدان أو الشعور أو املشقة يف احلواس )٣

 لعوامل اخلارجية كأحوال البيئة اليت تؤيد األنشطة التعليمية.ا  . ب

 كشأن األسرة )١

 بيئة ا�تمع )٢

 ٣٩ بيئة املدرسة. )٣

و سوى  العوامل العامة هناك العوامل اليت جتعل الصعوبات للطالب منها كعوامل 

  ).learning disabilityالنفسية اخلاصة أو االختصار للتعلم (

  ) هي العوامل اليت تؤثر الصعوبات للتعلم منها:Sindromاألعراض املتزامنة (

١( )dyslexiaعدم القدرة للقراءة ( 

٢( )dysgraphiaعدم القدرة للكتابة ( 

                                                             
٣٩ Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rjawali Pers, ٢٠١٣), h. ١٨٥ 



 
 

٣( )dyscalculia( عدم القدرة للحساب 

 فاالستنباط أن العوامل اليت تؤثر نتيجة التعلم هي العوامل الداخلية و اخلارجية.

 معيار نتيجة التعلم .٣

س على التطورات لدي الطلبة و هذا مصور من السؤال حمبني عيار نتيجة التعلم يؤس

  شاه على ان عملية التطوير كما يلي:

 تطوير احملرك، و هي عملية تطوير املهارات اجلسمية للطفل  . أ

 التطوير املعريف بتطوير الكفاءة العقلية  . ب

تطوير االجتماعي و األخالق و هي عملية تطوير العقلي بتغريات طريقة   . ت

 ٤٠ ا أو اجتماعيا.االتصال نفسي

 مؤشرات نتيجة التعلم .٤

 طريقة التدريس  . أ

تنوعت الطريقة كاملالحظة و املقابلة و اللعبة و البحث خارجا أو داخل الفصل  )١

 أنواع. ٣على األقل 

 أنشطة التعليم باستخدام الطريقة املناسبة باملادة. )٢

                                                             
٤٠ Ibid., h. ١٢   



 
 

 تطبيق الطريقةمناسبة بالتخطيط. )٣

 تدبير الفصل  . ب

 رقة أو باملثيل أو غريهاتنوعت أنشطة الطلبة بالف )١

 تنوعت األصناف من الشعب أو االجتماع االقتصادي و غريها )٢

تغريت أعضاء الفرقة مناسبا باحلاجة و مناسبا بالكفاءة األساسية و الوسائل  )٣

 املساعدة للتعليم.

 استخدام املكاتب و املقاعد لسهولة الطلبة )٤

 لبةترتيب النظام يف الفصل باستشارة معا ين املدرس و الط )٥

 مهارة االستجواب  . ت

 أسئلة من املدرس تساعد فعالية االستجواب من الطالب )١

 أعطى املدرس مسافة عند إلقاء األسئلة للتفكري و استجوب بالطلبة اعتباطيا )٢

 يدافع املدرس على الطلبة بإلقاء السؤال عن التفكري )٣

 أجاب الطالب أسئلة املدرس بالرتتيب )٤

 شجع الطالب بالسؤال نطقا أو كتابة )٥



 
 

 دمة الوسائلخ  . ث

وجود األنشطة الفردية املخطط أو غري خمطط لتحليل املشكلة املوجودة إلجراء  )١

 املالحظة

 تعرف املدرس و يقوم بالتطبيق و التقومي و االهتمام حبوائج خاصة )٢

خدمة التفارق من املدرسباشكال الوسائل كالسمعية أو البصرية أو احلركة أو  )٣

 املولتيميدية.

 ع األنشطة بنفسه كالكتابة والقراءة و التوثيق اتبع الطالب على مجي )٤

 مصدر التعليم  . ج

أعطى املدرس املواد من بعض املصادر من املكتبة أو البيئة احلالية مناسبا بكفاءة  )١

املتطورة بنفس املدرس و قد سيطر املدرس على القيام بالتعليم و على استخدام 

 الطريقة و الوسائل

ستعمال الفكرة التعليمية و تطبيقها يف األنشطة ورقة الواجبة تساعد الطلبة على ا )٢

 اليومية.

 



 
 

 التقويم  . ح

 ساعد املدرس على تطوير تفكري الطالب حبوائجهم )١

 ساعد املدرس باستجواب الكتابة أو السفهية )٢

 استخداماالختبار للتقييم )٣

 اهلدية لكل عمل الطلبة مدحا أو دافعة أو غريها )٤

 االتصال و االشتراك  . خ

 التفكري الدقيقمساعدة املدرس بتأييد  )١

 عدم التلقب (أو االستدعاء لصفة ما إما من الطالب أو املدرس) )٢

 عدم اجلناية )٣

 تكوين الشأن املرتب يف الفصل )٤

 جودة االتصال بني الطالب )٥

 اشتراك الطلبة  . د

 متتع الطالب يف التعلم و األنشطة التعليمية األخرى )١



 
 

جاعة مثال أعطى املدرس فرصة للطلبة على التقدم أمام الفصل لتدريب الش )٢

 للتغنية أو عرض شيء غريها

 يف كل الفرقة تباين لكل طالب على تبادل الفرصة )٣

 االنعكاس  . ذ

بعد انتهاء الدرس طلب املرس على الطالب بتعبري األحوال يف نفسه أو بكتابتها  )١

 عما تعلم

 أجرى املدرس باالنعكاس على القدرة و العيوب للتدريس )٢

 محاولة الطالب  . ر

 مناسبة بالتطوير على إلقاء املادة عرض الرائعة من الطلبة )١

 نتيجة األصل من الطالب بأنفسهم أهم )٢

 نتيجة التعلم  . ز

 معيار النتيجة املطلوبة الزمة للطالب )١

 ٤١ ترقية ثقة النفس للطالب.(يظهر بشجاعته لغلقاء السؤال). )٢

 
                                                             

٤١Muhammad Fariska, Kualitas Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٣), h. 
٦٢ 



 
 

 )Make A Matchإستراتيجية التعليم لعب المبارة (  .ج 

 )Make A Match(تعريف إستراتيجية التعليم لعب المبارة  .١

التعليم هو اإلطار الذي يصور العملية ا�هزة يف إدارة خربة التعلم لتناول  إسرتاتيجية

األهداف املعينة من التعلم. و يف عملية التعليم قد يكون الطلبة يشعرون بامللل و الضجر 

يف عند التعليم. مع أن دور الطلبة عند التعلم لنفسه مهم لرتقية نتيجة تعلمه خاصة 

استيعاب املفردات العربية. و لرتقية االشرتاك و الفعالية يف الفصل فيمكن للمدرس تطبيق 

  ).Make A Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجيةاألساليب التعليمية بنوع 

الذي تطوره لورنا  سرتاتيجية) هو اإلMake A Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجية

) و خصائصه هي املطلوب من الطالب تطابق البطاقة املثيلة من Lorna Curranجوررانت (

  ٤٢ سؤال يتعلق باملادة.

) Make A Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجيةالتعليم التعاوين بنوع  إسرتاتيجية

املطلوب من الطالب تطابق البطاقة املثيلة من سؤال يتعلق باملادة قبل الوقت احملددة و و ملن 

   ٤٣ جنح على تطابق املثيل فأعطى املدرس اهلدية و العكس بالعقاب.

                                                             
٤٢Aris Shoimin, ٦٨ Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum ٢٠١٣, (Yogyakarta: AR-

Ruzz Media, ٢٠١٤), h. ٩٨ 
٤٣Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, ٢٠١٣), h. ٢٢٢  



 
 

التعليمي و هذا  سرتاتيجية) من أحد اإلMake A Matchو التعلسم التعاوين بنوع (

أين تعاون الطلبة يف  سرتاتيجية) و أن التعليم التعاوين هي أحد اإلSlavinعند ( سرتاتيجيةاإل

  ٤٤ تالط يستطيع أن جيعل الطلبة جمذبني بالتعلم.أنفار و باالخ ٦- ٤حقلة العلم بعدد 

و من مزايا هذه الطريقة هي بأن يؤمر الطالب للبحث على مثيل البطاقة عن موضوع 

يستطيع أيضا تطبيقها يف مجيع  سرتاتيجيةما أو مادة ما يف احلال املريح من التعليم و هذا اإل

  املراحل التعليمية.

 سرتاتيجية" من اإلmake a match التعليم " اتيجيةإسرت من البيان السابق يستنبط أن 

الذي يقدم البطاقات من بطاقة السؤال أو بطاقة اإلجابة و يطلب للتالميذ حبث املثيل من 

  بطاقة أمسكها وقبل الوقت احملدود.

 

 )Make A Matchأهداف إستراتيجية التعليم في لعب المبارة ( .٢

) و لتطوير ٢الفهم العميق من الدرس ) ١اهلدف فس التدريس �ذه البطاقة هي :

  و أما االستعداد هو:    ٤٥ ) للتسلية.٣املادة أو كشف املعلومات  

                                                             
٤٤Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: PT Alfabeta, ٢٠٠٩), h. ١٢  

٤٥Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
٢٠١٣), h. ٢٥١  



 
 

 ) لكشف املعلوماتMake A Match(  ) أ

اصنع بعض األسئلة مناسبا باملادة و العدد مطابق بأهداف التعليم. اكتب  - ١

 على البطاقات لألسئلة

حسن على تفريق املعىن من اصنع األجوبة يف ورقة األجوبة اخلاصة، و األ - ٢

 السؤال و اإلجابة

اصنع النظام فيه اهلدية للطالب الناجح و العقاب ملن ال ينجح يف املطابقة  - ٣

 (يصنع النظام مجاعة مع الطالب)

 استعد الورقة لكتابة املثيل الناجح يف اإلجابة و للتقييم. - ٤

 ) للفهم العميقMake A Match(  ) ب

 قسم املواد غلى بعض األبواب - ١

 الكلمات الرئيسية و اكتب يف األوراق املهيأة اصنع - ٢

 هيئ بعض القراطيس لتعليق األوراق - ٣

 ٤٦ استعد القرطاس لكتابة النتائج من كل فرقة. - ٤

                                                             
٤٦Saiful Amin, Metode Make a Match, (Online), tersedia di 

http://s٤iful٤min.blogspot.co.id/٢٠١١/٠٢/metode-make-match-tujuan-persiapan-dan.html di akses 
pada ٢٧ januari ٢٠١٧ pukul ١٤:٤٨ 



 
 

 )Make A Matchخطوات إستراتيجية التعليم في لعب المبارة ( .٣

) هي البطاقات. Make A Matchالتعليمي ب( سرتاتيجيةمن أشياء احملتاجة لتطوير اإل

  ٤٧ األسئلو و األجوبة. و فيها

  و أما خطواته كما رأى رومسان ما يلي:

 استعدد املدرس البطاقات باملوضوع ما فيه األسئلة و األجوبة للتقومي  . أ

 كل إما سؤاال أو إجابةميسك الطالب بطاقة واحدة ل  . ب

 حبث كل طالب مثيال من بطاقته  . ت

 و ملن جنح يف التطبيق قبل الوقت احملدودة نال اهلدية   . ث

 لعبة واحدة اعتبط البطاقات لالستمرارو بعد   . ج

 ٤٨ االستنباط.  . ح

) كما Make a Matchو اما عند أريس صارمني أن خطوات التدريس بتعليم (

  يلي:

 استعد املدرس بعض البطاقات متفرق املوضوع و البطلقة املناسبة للمراجعة  . أ

 نال كل واحد من الطالب بطاقة واحدة  . ب

 فكر كل طالب إجابة من بطاقته  . ت

 طالب إجابة من بطاقته حبث كل   . ث

 و ملن جنح يف التطبيق قبل الوقت احملدودة نال اهلدية   . خ

                                                             
٤٧Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, ٢٠١٥) h. ١١٣.  
٤٨Rusman, Op.Cit., h. ٢٢٤-٢٢٣  



 
 

 و بعد لعبة واحدة اعتبط البطاقات لالستمرار  . د

 ٤٩ االستنباط.  . ج

  و لتوضيح البيان رأت أنيتا ليي كما يلي:

استعد املدرس بعض البطاقات متفرق املوضوع و البطلقة املناسبة   -  أ

 للمراجعة

 ب بطاقة واحدةنال كل واحد من الطال  - ب

 كل طالب إجابة من بطاقته  حبث  - ت

 ٥٠ استطاع الطالب أن يشرتك بغثنني أو ثالثة طالب ملن ميسك البطاقة.  - ث

و إذن من البيان السابق فهذا اإلسرتاتيجية يتطلب إىل التالميذ بالتعاون و االتصال 

اخلاطر  بني الطلبة و لوجد األجوبة من بطاقة لديه. و سوى ذلك البد للطالب على سرعة

و استطاع أيضا لرتفية فعاليته يف إجابة األسئلة بالدقة و السرعة و ترقية أنشطته يف الفصل. 

و مزايا هذا اإلسرتاتيجية هي التعلم مع اللعبة و تكوين التعليم املريح حىت ال يسبب إىل 

 امللل.

 

                                                             
٤٩Aris Shoimin, Op.Cit., h. ٩٨. 

٥٠Anita Lie, Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperatif Learning di Ruang-Ruang  Kelas, 
(Jakarta: PT Grasindo, ٢٠٠٢) h. ٥٦  



 
 

 )Make A Matchالمزايا و العيوب إلستراتيجية التعليم في لعب المبارة ( .٤

 مزايا:ال  - أ

 ترقية األنشطة من املعلومات للطلبة و األنشطة اجلسمية )١

 له عنصر اللعبة ألنه اإلسرتاتيجية املفرح  )٢

 ترقية الفهم من املواد الدراسية )٣

 لتدريب الطلبة على الشجاعة )٤

 ٥١ لتدريب االنتظام و احرتام الوقت. )٥

 تكوين التعليم املفرح و السعادة )٦

 تنمية الروح التعاوين )٧

 ٥٢ التعاونية و املساعد العامة جلميع الطلبة.ظهور األشكال  )٨

  

  العيوب: - ب

حتديد الوقت يسبب إىل نقصانالرتكيز ألن هذا اإلسرتاتيجية البد من انتهاز  )١

 ٥٣ الفرصة بالسريعة.

 كثرة الطلبة الذين يستحيون يف أول التطبيق ألن املثيل من غري جنسه )٢

                                                             
٥١ Miftahul Huda, Op.Cit., h. ٢٥٣ 

٥٢Aris Shoimin, Op.Cit., h. ٩٩. 
٥٣Anita Lie, Op.Cit., h. ٢٤.  



 
 

لدرس و على إذا نقصت اهتمام املدرس فكثري من الطلبة ال يهتمون با )٣

 مناقشة املثيل

 البد للمدرس االهتمام بإعطاء العقاب )٤

 ٥٤ استخداما دائما يسبب امللل. )٥

من البيان السابق يفهم أن املزايا و العيوب لكل إسرتاتيجية موجود : و مزية هذا 

اإلسرتاتيجية هي ترقية أنشطة الطلبة عقلية كانت أو جسمية و تأكيد الفهم للطلبة على 

  ريب العمل التعاوين يف حبث املثيل بوقت حمدودة فيسعى للرتكيز.املادة و تد

و أحد اخلطوة من الباحثة إلنقاص العيوب هي بتدبري تقسيم الفرقة و هي تقسيم 

الطلبة إىل أربع فروق و يتكون منالفرقة األوىل و الثانية لفرقة السئلة و الفرقة الثالثة و الرابعة 

ة األوىل و اإلجابة يف الفرقة الثالثة، و للفرقة الثانية أسئلة و لفرقة األجوبة. و األسئلة لفرق

إجابته للفرقة الرابعة. و هذا لرتتيب الطلبة ترتيبا تاما عند التعليم باستخدام هذا اإلسرتاتيجية 

 )make a matchالتعاوين (

مواد تدريس اللغة العربية للصف العاشر بالمدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج  )٥

 نج جنوبيةالنبو 

                                                             
٥٤ Miftahul Huda, Op.Cit., h. ٢٥٤ 



 
 

 الكفاءة األساسية  -  أ

 القراءة  .١

 فهم النصوص املكتوبة و احلوار عن األسرة و االعمال اليومية

  الكتابة .٢

 تعبري املعلومات املكتوبة يف احلوار عن األسرة و األعمال اليومية

 أساس املنهج  - ب

 معرفة النص املكتوبة الصحيحة عن األسرة و األعمال اليومية - ١

 ية يف النص عن األسرة و األعمال اليوميةمعرفة الفقرة و فكرة أساس - ٢

كتابة الكلمات و الفقرة بالشكال الكاملة و الصحيحة عن األسرة و األعمال  - ٣

 اليومية

اجلملة املفيدة عن األسرة تعبري الفكرة أو الرأي بالكتابة و تركيب املفردات يف  - ٤

 و األعمال اليومية

 للمستوى األول

 التعارف  .أ 

 احلياة املدرسةاألسرة    .ب 

 



 
 

 للمستوى الثاني

 األسرة  .أ 

 احلياة اليومّية  .ب 

 

  الْيـَْوِميَّةِ  َأْعَمالُ 

 

  



 
 

  البحوث القديمة  .د 

و لتحقيق ها البحث تسعى الباحثة لتنفيذ البحث الفدمية من الرسائل العلمية الوثيقة 

  و متساوية املوضوع �ذا البحث. و وجدت الباحثة البحوث الوثيقة كما يلي:

 إسرتاتيجيةإينداهوايت مبوضوع "تطبيق التعليم التعاوين برسالة علمية على كتابة نور 

) لرتقية األنشطة و نتيجة تعلم الطلبة للصف الثاين عشر يف Make A Matchلعب املبارة (

درس أكونتانسي مبوضوع السجالت العامية للمدرسة الثانوية كارتا نيجارا" و يستنبط من 

) يرتقى األنشطة و النتيجة و مهما Make A Match(  إسرتاتيجيةتلك الرسالة أن باستخدام 

% يف الدورة ٧٦,٦٧% و لكن نظرا من العملية يف األنشطة التعليمية يف ١٠٠مل تبلغ 

% يف الدورة الثانية، و أما األنشطة من فعاليتها يف الدورة ٨٨,٣٣األوىل و ترتقى على 

لتعلم ترتقى أيضا من % يف الدورة الثانية و أما نتائج ا٩١,٣% و يرتقى ٦٠,٩األوىل 

%. و يف الدورة األوىل نظرا من جوانب معرفية ٥٢,٢% حبصول االكتمال ٦٥,٧متعادل 

لعب  إسرتاتيجية%. إذن تطبيث ٨٧% و ترتقى يف الدورة الثانية ٦٥,٢حصلت على 



 
 

املبارة ترتقى أنشطة التعلم لطلبة الصف الثاين عشر يف درس أكونتانسي مبوضوع السجالت 

  ٥٥ لمدرسة الثانوية كارتا نيجارا ماالنق.العامية ل

)و أما الفرق بني Make a Match( سرتاتيجيةو متساوية البحث اإلجرائي عن هذا اإل

هذا البحث هو عن تركيز البحث بأن البحث السابق يتضمن حبث عن نتيجة أكونتانسي و 

  أما ها البحث يتضمن نتائج تعلم اللغة العربية.

) لرتقية املفردات Make a Match( إسرتاتيجيةة عن "تطبيق كتبت نينا سلطان الرمح

أريوجيدينج رجيوتاجنان تولونج  ٢للصف الثالث باملدرسة االبتدائية اإلسالمية دار السالم 

 Make aلعب املبارة ( إسرتاتيجية" و نتيجة هذا البحث بعد تطبيق ٢٠١٠/٢٠١١أكونج 

Match يف ٩١,٦١يف الدورة األوىل و % ٦٩,٠٣% و ترتقى ٤٨,٧٠) هي قبل البحث %

 Make a( سرتاتيجيةالدورة الثانية. و استنادا من البحوث القدمية فيستنبط أن باستخدام اإل

Match.ترتقي نتائج الطلبة يف تلك املدرسة (  

                                                             
٥٥ Nur Indahwati, Penerapan pembelajaran kooperatif Model A Match Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Dan Hasil Belajar siswa kelas IX IPS pada mata pelajaran Akuntansi pokok Bahasa Jurnal 
Umum Di SMA Kartanegara Malang, Skripsi: Malang  



 
 

) و أما الفرق بينها على Make a Matchو التسوية مع هذا البحث هي استخدام (

كز البحث على املفردات و أما هذا البحث يركز على نتائج تركيزها أن من البحث السابق ير 

  تعلم اللغة العربية.

 و من البحوث السابقة لعل كمل هذا البحث من البحوث قبله مبميزات كما يلي:

) يف ترقية نتائج درس Make a Matchالرسالة لنور هي تبحث عن تطبيق ( )١

 أكونتانسي

 رتقية نتائج املفردات) لMake a Matchالرسالة لنينا عن تطبيق ( )٢

) و لكن تطبيق هذا Make a Matchاسنادا بتحليل املكتبة السابق عن تطبيق (

اإلسرتاتيجية متفرق بالبحوث السابقة. اختذ هذا البحث موضوع تطبيق هذا 

  اإلسرتاتيجية يف ترقية نتائج اللغة العربية.

   



 
 

  الباب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث نوع   .أ 

يفية أو تقنية استخدمها الفرد يف عملية البحث، و أما البحث الطريقة هي ك

هو أنشطة للبحث و التفتيش و التجربة علمية يف أي قسم ما لتناول احلقائق و 

  ٥٦ الفكرة اجلديدة لرتقية درجة املعلومات و التكنولوجيا.

طريقة البحث هي كيفية عن اخلطوات املستخدمة إلجياد شيء أو لتعمق 

و رأى  ٥٧ نت موجودة من قبل لتحقيق إصابتها اليت مل تزل يف الشك.املعلومات كا

مارداليس أن الطريقة هي اخلطوات أو الكيفية ملعرفة شيء خبطط منهجية و الطريقة 

منعملية منتظمة. و تعين الطريقة يف هذا البحث كطريقة أو تقنية اليت تستخدم عند 

  ٥٨ البحث.

                                                             
٥٦S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, ٢٠٠٤), h. ١. 
٥٧ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,  (Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٧), h. ١٠٢.  
٥٨ Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal),  (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٤), 

h. .٢٤. 



 
 

كطريقة علمية طبيعية لتناول البيانات   و باملعىن العام أن طريقة البحث تعين

و الفوائد املعينة و أما قال سوكيونو أن طريقة البحث هي كيفية عن طريق علمي 

لتناول البيانات احملققة و �ف بنيل املعلومات أو تطويرها أو حتقيقيها، من املعلومات 

  ٥٩ معينة حىت تستخدم لفهم أو حتليل مشكلة.

البحث هي كيفية و خطوات ملعرفة احلقائق أو و يفهم التعريف أن طريقة 

الفكرة اجلديدة و يهدف لتناول تعريف جديد أو شيء جديد و ترقية درجة العلوم 

 و التكنولوجيا.

 نوع البحث  .ب 

نوع هذا البحث هو البحث اإلجرائي للصف و هو أنشطة البحث لنيل 

  شرتاكي.احلقائق و الفوائد العملية بطريقة تطبيق العمل التعاوين و اال

  ٦٠ و قال سوهارسيمي أن البحث اإلجرائي للصف له ثالث تعريفات:

                                                             
٥٩ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung,Alpabeta, ٢٠١٢), h. ٣. 
 ٦٠ Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : PT. 
Bumi Aksara, ٢٠٠٧), h. ٣-٢.  



 
 

البحث هو عملية لتفتيش شيء بطريقة أو نظام معني لتناول البيانات أو  )١

املعلومات املفيدة يف ترقية اجلودة يف شيء جمذب و ولوع الباحث يف 

 شيء مبحوث.

بحث اإلجراء هو أنشطة بقصد الباحث �دف معني. و يف هذا ال )٢

 خطوات عن تطبيق التعليم بالدورة للطلبة.

الصف أو الفصل هو جمموعة الطلبة يف زمان متساوي لتناول املعلومات  )٣

 من املدرس.

من التعريفات الثالثة يعرف أن البحث اإلجرائي للصف هو مالحة و 

  تفتيش عن أنشطة التعليم و التعلم بقصد تطبيق العملية يف فصل مجاعة.

ويرا أمتاجا أن البحث اإلجرائي للصف هو كيفية من و قالت راحييت 

جمموعة املدرسني لتنظيم تطبيق التعليم و التعلم أنفس الطلبة. و منه استطاعوا على 

  ٦١ جتربة الفكرة يف العملية التعليمية بنظر اآلثار املوجودة من ذلك السعي.

                                                             
 ٦١Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
٢٠٠٨) , h. ١٣. 



 
 

كان اهلدف الرئيسي من البحث اإلجرائي للصف لتحليل املشكالت 

وجودة داخل الفصل الدراسي. و هذا البحث اإلجرائي للصف يهدف أيضا امل

لبحث اإلجابة العلمية عن سؤال كبري ايل استجيب بتطبيق العمل. و البحث 

افجرائي للصف يهدف أيضا للرتقية املهنية للمدرسني. إصالح التعليم و حقيقة 

  ٦٢ سني و الطالب.املشكلة يف ترقية جودة عملية التعليم و االشرتاك بني املدر 

للبحث اإلجرائي للصف عيوب و مزايا. كما قال جومسكي و سوارسيه ما 

  ٦٣ يلي:

 التعاون يف البحث اإلجرائي و روح التسامح بني األفراد - ١

التعاون يف البحث اإلجرائي و إظهار روح االبتكار و القدرة على  - ٢

 نقد التعليم من املدرس كالباحث

 ية إىل جودة احلالبالتعاون ميكن التغيري و الرتق - ٣

التعاون من البحث اإلجرائي ميكن ترقية املوافقة و حتليل املشكلة  - ٤

 املوجودة
                                                             

٦٢ Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif di 
Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD (Center For Teaching Staff Development), ٢٠٠٢, h. ٦٠. 
 ٦٣Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembanagan Profesi 
Guru,  (Jakarta: Rajawali, ٢٠١١), h. ٦٩. 



 
 

  و اما عيوب هذا البحث ما يلي:

نقصان املعلومات و املهارات يف التقنية األساسية من عند  - ١

 الباحث

 عالقة الوقت أن يف البحث اإلجرائي حيتاج التعهد  - ٢

 مكان البحث  .ج 

ملدرسة الثانوية فريي جايت أكونج النبونج جنوبية و يعقد هذا البحث يف ا

 موضعه يف الفصل العاشر.

 فترة البحث  .د 

و هذا يف املستوى الثاين من  ٢٠١٧يناير  ١٨يعقد هذا البحث يف التاريخ 

  الدراسة يف املدرسة فريي جايت أكونج النبونج جنوبية.

 تخطيط البحث  .ه 

و  ٦٤ ءها يف حبث ما.البحث هي اخلطوات أو الرتتيب البد إجرا ختطيط

) التطبيق ٢) التخطيط ١أسلوب البحث اإلجرائي يتكون من أربعة عناصر و هي: 

                                                             
٦٤ M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian & Aplikasinya,(Jakarta: Katalog 

Dalam Terbitan,٢٠٠٢),h. ٢٩. 



 
 

) االنعكاس، و يعقد بشكل الدورة و البد يف كل دورة تلك العناصر ٤)املالحة ٣

  ٦٥ األربعة.

وفقا باآلراء السابقة يفهم البحث اإلجرائي للصف بأنه يعقد خبطوات 

االنعكاس و يعقد بالنتظام كي تبلغ املواد الدراسية و تفهم  املبدوءة بالتخطيط حىت

  بالطالب. و ختطيط خطوات البحث اإلجرائي للصف كما يلي:

  تخطيط و خطوات البحث اإلجرائي للصف ٣جدول 

  التخطيط  ١الدورة 

  تعرف املشكلة 

  و التحليل اخلياري

  للمشكلة

 صناعة إعداد التدريس لإلجراء  ) أ

 تعيني املواد الدراسية  ) ب

 تطوير خطوات التدريس  ) ت

 إعداد مراجع التعليم   ) ث

 تطوير عملية التقييم  ) ج

  تطوير شكل املالحظة للتدريس  ) ح

  تطبيق العمل مستندا خبطوات التدريس  التطبيق

                                                             
 
 ٦٥ Rochiati Wiraatmadja, Op. Cit., h. ١١٧. 



 
 

تطبيق املالحظة باستخدام املنهج اخلاص   . أ  المالحظة

 للمالحظة

  تقومي نتيجة اإلجراء باملنهج املعني  . ب

مل، بتقومي اجلودة و إجراء التقييم من الع  . أ  االنعكاس

 العدة و الزمان من كل العمل

اللقاء للمناقشة عن نتيجة التقييم من    . ب

 خطوات التدريس و غريه

إصالح اإلجراء املناسب بنتيجة التقيم   . ت

 الستخدامها يف الدورة الثانية

  ١تقييم اإلجراء    . ث

تعرف املشكلة و تعيني اخليار حلل   . أ  التخطيط  ٢الدورة 

 املشكلة

  ٢لية لإلجراء تطوير العم   . ب

  ٢تطبيق العملية لإلجراء   التطبيق



 
 

  ٢مجع البيانات لإلجراء   المالحظة

  ٢تقومي لإلجراء   االنعكاس

  الدورة بعدها

  ٦٦ االستنباط و االقرتاحات.

  

تطبيق البحث اإلجرائي يف دورتني. و يبدأ بالدورة األوىل إذ ظهر فيها التغيري من   

فالبد للمدرس تصميم اخلطوات للدورة الثانية. و األنشطة يف  النجاح و كذلك الصعوبة فيها

الدورة الثانية متساوية باألوىل و لكن فيها زيادة اإلصالح من الإلجراء قبله و تظهر إلصالح 

و لتحليل الصعوبات لدي الطلبة يف التدريس من الدورة األوىل. و إذا مل يقنع املدرس أو 

إىل الدورة بعدها حىت يكتفي بالنتيجة اجليدة لديه من الباحث فيمكن العمل باالستمرار 

  ٦٧ البحث اإلجرائي.

                                                             
٦٦ Kunandar, Op.Cit., h. ٩٦.  

 ٦٧ Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi , Op.Cit., h. ١١٧ ,٧٥ – ٧٤. 



 
 

تبدأ خطوة التخطيط باملالحظة و االستئذان إلجراء البحث، مث تصميم اإلعداد مع   

املدرس. و أما عند التطبيق تعقد املالحظة لتعريف العمليات يف التدريس أو التعليم. مث يعقد 

  يف الدورة بعدها.االنعكاس لتقييم  العملية 

رسم بياين من البحث اإلجرائي للصف كما قال كيميس و تيغارت بأربع خطوات و   

  تكريرها، ما يلي:
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٦٨ Rochiati Wiraatmadja, Op.Cit., h.٦٦. 
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نظرا من الصورة السابقة يعقد البحث اإلجرائي بدورتني و لكل دورة ختطيط و   

و لكن تتفرق املواد  ١متساوية بالدورة  ٢الحظة و االنعكاس. و الدورة التطبيق و امل

و لكل دورة ختطيط و   الدراسية و. و يف هذا البحث اإلجرائي أعقدت الباحثة بدورتني

% منهم بتطبيق ٩٠طالبا هو  ٢٠التطبيق و املالحظة و االنعكاس. و اهلدف املوجه من 

 ).make a matchالتعليم يف لعب املبارة (

 جمع البيانات طريقة  .و 

من أهم األمور يف البحث. كميا أو نوعيا، و اخلصائص  آداة مجع البيانات

  األفضل من طريقة مجع البيانات هو اإلنسان كاألداة جلمع البيانات املرجوة.

  و أما أداة مجع البيانات اليت استخدمت الباحثة ما تلي:

 المالحظة )١

التخصيص اخلاص بنسبة الطريقة املالحظة هي طريقة مجع البيانات من 

و أما قال جوكو سوباكيو أن املالحظة  ٦٩ األخرى، و هي باملقابلة و االستجواب.

 ٧٠ تعقد باملنهج اخلاص عن شأن اجتماعي بعرض نفسي مث يقام التحرير منها.

                                                             
٦٩ Sugiyono, Op.Cit.,  h. ٢٠٣. 
٧٠ Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori & Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠١١), h. ٦٣. 



 
 

  و من ناحية اإلجراء انقسمت املالحظة إىل قسمني:

 املالحظة املشرتكة  . أ

ة مباشرة إىل األنشطة اليومية مع الناس، و هم  و هي اليت اشرتكت الباحث

 ٧١ كموضوع املالحظة و مصدر بيانات البحث.

 املالحظة غري مشرتكة  . ب

و هي اليت ال تشرتك الباحثة إىل إجراء البحث مباشرة و لكن تكون مالحظا 

  ٧٢ مستقال.

و يف هذا البحث تستخدم املالحظة االشرتاكية و اشرتكت الباحثة مباشرة 

مية من الناس. و استفيدت املالحظة يف هذا البحث ملراقبة سلوك بأنشطة يو 

 ).make a matchالطلبة و املدرس طوال التعليم بتطبيق التعليم يف لعب املبارة (

 المقابلة )٢

املقابلة هي احلوار للبحث اإلجرائي بني الذي يقوم باملقابلة مع الذي يبحث 

ريقة مجع البيانات  املستخدمة و يف البحث اآلخر كانت املقابلة هي ط ٧٣ فيه.

                                                             
٧١ Sugiyono,Op.Cit., h. ١٤٥. 
٧٢ Ibid., h. ٦٦-٦٤. 
٧٣Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. ١٢٦. 



 
 

بالباحثة لنيل البيانات الشفهية من احملادثة و املوجهة مباشرة مع الذي يعطي 

  ٧٤ األخبار إىل الباحثة.

و يف هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة املقابلة احلرية و غري مستطرة، 

 ٧٥ جلمع البيانات.اليت ال تستعمل الباحثة منهج األسئلة املستطرة و املنتظمة الكاملة 

و استخدمت الباحثة النقاط املهمة لتوجيه األسئلة و احلوار اليت تتطور عند املقابلة 

  مناسبا باحلال.

و �دف هذه املقابلة ملعرفةاملشكلة املوجودة يف املدرسة الثانوية فريي جايت 

م من بأهداف التقيي ١أكونج النبونج جنوبية عن نتائج اللغة العربية للصف العاشر 

 نتيجة التعلم. و هذه املقابلة سارت إىل مدرس اللغة العربية و الطلبة.

 االختبار  )٣

االختبار هو النقاط عن األسئلة و التدريب و األداة األخرى لعيار مهارة 

املعلومات و الذكية و القدرة لدي كل طالب أو الفرقة. و هذه الطريقة هي االختبار 

لطالب يف مهارة القراءة العربية قبل استخدام الشفهي املستخدم لعيار قدرات ا

 الوسائل البصرية و بعدها.

                                                             
٧٤ Mardalis, Op.Cit., h.٦٤. 
٧٥ Sugiono, Op.Cit., h. ١٩٧. 



 
 

  التوثيق )٤

التوثيق هو مجع البيامات اليت تعرض يف البيان عن عما سبق من مصدر 

و أماقال سوهارسيمي أريكونطا أن طريقة التوثيق هي مجع البيانات  ٧٦ الوثائق.

وضوع البحث كالرسائل و بتنسيخ أو استطار البيانات مباشرة من مصدرها كم

  الكتب و النقاط عن الشخصية.

  وفقا بالنظرية السابقة فأعقدت الباحثة التوثيق لتناول ما تلي:

 نبذة تارخيية عن إقامة املدرسة الثانوية فريي جايت أكونج النبونج جنوبية  . أ

 البصرية و البعثة و عدد األساتذة و املوظفني   . ب

 عدد الطلبة و الفصول  . ت

 يميةالوسائل التعل  . ث

  لة التقويمآ  .ز 

 آلة تقويم نتائج الطلبة .١

                                                             
٧٦ Winarno Surahmat, Dasar-Dasar Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah, Tarsito, 

١٩٧٥,  h.١٢٣. 



 
 

ملعرفة نتائج التعلم لدرس اللغة العربية من الطلبة، و قامت الباحثة العيار عن 

نتائج االختبار شفهيا و حتريريا، كنص القراءة العربية يف املواد املوجودة يف 

 الكتاب املدرسي خاصا للصف العاشر الثانوي.

  ورقة المالحظة .٢

ة اليت البد إمالؤها باملالحظ. و يف هذه الورقة بيان عن أنشطة ورقة املالحظ

الطلبة يف التدريس. و البحث عن املالحظة اليت فيها أنشطة و نتائج التعلم 

باستخدام التعليم بلعب املبارة. و يف هذا البحث يكون املدرس أستاذا و 

ة العربية. و صاحبا، و يقوم بالتعاون الذي يالحظ مباشرة عن نتيجة تعلم اللغ

تكتب نتيجة املالحظة يف ورقة املالحظة. و يف هذه الورقة تبني عن شعرية 

 املالحظة اليت تستخدم يف هذا البحث. 

 أسلوب تحليل البيانات  .ح 

حتليل البيانات هو عملية لبحث و تصنيف البيانات املكتسبة من املقابلة و 

نات يف التصنيف، العرض يف بطريقة انتظام البيا نقاط ميدانية و بيانات التوثيق



 
 

ا�موعة املتكاملة بإجراء اخليار و التصنيف الشكلية و االختيار األهم مما سيتعلم 

  ٧٧ الطالب، و صناعة االستنباط لسهولة الفهم من نفس الباحثة.

و يف هذا البحث استخدمت الباحثة حتليل البيلنات الوصفية و النوعية و هو 

  ت البحث.وصف البيانات املكتسبة بآال

 و أما خطوات التحليل كما يلي:

 جمع البيانات .١

و البيانات املكتسبة هي الوثائق  لتناول البيانات من امليدان بإجراء املالحظة

عن طريق مالحظة السلوك من املبحوث و غريه. و يف عملية مجع البيانات من 

ر يف أنشطة التحقيق على البيانات و تفسري املقارنة املكتسبة من مصدر آخ

 مجيع النواحي و البحث امليداين يف وقت متفرق و استخدام الطريقة متفرقة.

 البيانات تخفيض .٢

البيانات هو أنشطة عرض البيانات األساسية حىت ينال الرسم  ختفيض

األوضح و الراجح من نتيجة املالحظة و املقابلة و التوثيق. و تأكيد البيانات 

ن نتائج البحث، دون مباالة البيانات هنا بعرض خالصة البيانات الشاملة م

                                                             
٧٧Sugiyono, Op.Cit., h.٢٤٧. 



 
 

املساعدة اليت تشمل االختيار و التدخيل و التبسيط و االنقال من ا�موعات 

الكبرية يف البيانات امليدانية. و هذه البيانات الشاملة و الكاملة املختلطة تقام 

البيانات من عملية اختيار البيانات. و البيانات  ختفيضعليها التأكيد. و 

وثيقية املهمة املتعلقة بدور املدرس يف ترقية اللغة النطقية للطلبة. و البيانات الت

 املتعلقة مبشكلة البحث املعروضة بشكل نقاط التقرير.

 عرض البيانات .٣

لتكون البيانات الكثرية مفهومة بالباحثة أو املدرس فالبد هلا العرض بالنص 

واحدا فواحدا من كل عمل، املكتوبة. و اهلدف منه يعين لسهولة الوصف منها 

 حىت تسهل على أخذ االستنباط.

 

 تحقيق االستنباط .٤

اخلطوة الثالثة يف التحليل النوعي كما رأى ميلس و هوبريمان هو أخذ 

االستنباط. و كان االستنباط األول موقت و سوف يتغري بإجادة الدالئل املتينة 

  ٧٨ اليت تؤيد اخلطوات يف مجع البيانات التالية.

                                                             
٧٨ Sugiono,Op.Cit., h.٣٤٥. 



 
 

د حتقيق االستنباط عن ترقية أي تغيري النتائج منذ أول اخلطوة و تاليه يف و يعق

الدورة األوىل و الثانية. و البد أن يكون االستنباط من األول إىل األخري متعلقا 

 و مكون كأساس و مراجع.

  و أما البيانات احملللة يف هذا البحث كمايلي:

 ب املبارة بقواعد ما يلي:جناح تعلم الطلبة بتطبيق أسلوب التعليم يف لع .١

  %١٠٠) xعدد النتائج املكتسبة تضرب (النتيجة األخرية = 

  (عدد النتيجة الصغرية)        
P = �

�
 X ١٠٠ 

  البيان:

)Pمئوية جناح تعلم الطلبة = (  

)nعدد الطلبة الذين حيصلون االكتمال = (  

)Nعدد مجيع الطلبة = (  

  معيار جناح تعلم الطلبة ٣.١جدول 

  معيار النتائج  مئوية جناح التعلم  رقم

  كامل  ١٠٠-٧٥  ١



 
 

  غري كامل   ٧٤- ٠  ٢

  

  يقال البحث اإلجرائي للصف ناجح إذا حصل على:

من النتيجة  ٧٥) ≤حصل الطالب على النتيجة الكاملة انفرادا مبعتدل (  ) أ

 املطلوبة يف تلك املدرسة.

 ٧٥) ≤% من الطلبة تناولةا (٧٥جمموعة النتيجة من الفصل إذا كان   ) ب

 .٢.١مناسبا باخلصائس يف اجلدول 

   



 
 

  الرابعالباب 

  المباحثة و تحليل البيانات

  وصف عام عن موضع البحث  .أ 

 الجنوبيةصورة جانبية من المدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج النبونج  .١

  املدرسة الثانوية فريي جايت أكونج :  اسم املدرسة 

  : املدرسة األهلية  مكانة املدرسة 

  : شارع مارجودادي  عنوان املدرسة 

  : النبونج    الوالية 

  : النبونج اجلنوبية    حمافظة

  : مارجو دادي    دائرة 

  : شارع مارجو دادي    شارع 

  ٣٥٣٦٥:   شفرة الربيد

  ٠٨١٣٧٩١٠٦٣٢٨:   رقم اهلاتف

  sma.piri@yahoo.comعنوان الرسالة اإليليكرتونيكية : 



 
 

 

 الجنوبيةفيري جاتي أكونج النبونج  لمدرسة الثانويةلالبصيرة و البعثة  )٢

 البصيرة "تكوين الطالب الممتاز، باثقافة الواسعة و األخالق الكريمة"   أ

البصرية من هذه املدرسة هي: "تكوين اإلنسان املثقف و املنتظم و املتقي و املتخلق 

  باألخالق الكرمية و املبتكر يف األكادمييكية أو غري أكادمييكية".

 عدد الطالب سنة بعد سنة.مبؤشرات: ترقية 

 البعثة   ب

 مصلحة املدرسني و املوظفني .١

 تنمية الروح الفعايل لسكان املدرسة يف اإلميان باهللا و تقواه .٢

توسيع الفرصة للتعلم بتكليف متناول لرتقية املهارة و الذكاء و تقوى اهللا و شعار  .٣

 األمر باملعروف و النهي عن املنكر

 دمييكية و الرياضة و الفنوننتمية احلماسة لإلجناز يف األكا .٤

 إعطاء االلسهولة للتعليم اجليد .٥

 ترقية االحرتاف و الكفاءة للمدرس .٦



 
 

 ترقية كفاءة العمل للمدرس و املوظف  .٧

 تاييد و مساعدة الطلبة لتطوير الكفاءة النفسية بألمثل .٨

 جعل املعاونة جبمعية و مؤسسة أخرى .٩

 املدرسة تكوين اإلدارة التجديدية و االشرتاكية جلميع سكان .١٠

 تنمية روح التسابق الفعايل لسكان املدرسة .١١

 تنمية الثقافة اجليدة و املتقدمة و املرتبة و النظيفة و السلوكية العالية .١٢

 تكوين اخلدمة إىل املساعدين برتبية حسنة و أخالق كرمية .١٣

تنمية سكان املدرسة الواعيني بعمل الواجبة الدينية و الثقافة الوطنية حىت  .١٤

  العمل.يكون حليما يف

 الجنوبية النبونج بيانات المدرسين في المدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج  . ب

عناصر المنظمة في المدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج الوظائف الزائدة و  .١

 الجنوبيةالنبونج 



 
 

كان مدير املدرسة فريي جايت أكوجنج عندما قام بالتعليم ساعده بعض نائبه من 

عناصر املنظمة يف املدرسة الثانوية فريي جايت أكونج النبونج و أما املدرسني و املوظفني. 

  اجلنوبية كما يلي:

 
 

   أما البيان من الصور كما يلي:  

 مدير املدرسة  ) أ



 
 

مدير املدرسة كامريب و ايل يقوم بتنظيم اإلدارة و املراقب و الرئيس و ا�دد 

  و املدافع لتقدم املدرسة.

 اجبة عملية التعليم فعاليا و منتظمامدير املدرسة كاملريب يقوم بو  )١

 وظائف املدير: )٢

 ختطيط اخلطوات الدراسية  . أ

 إدارة النشاطة  . ب

 تدبري النشاطة  . ت

 إرشاد النشاطة  . ث

 تنسيق النشاطة   . ج

 إجراء املالحظة  . ح

 القيام بالتقييم على النشاطة  . خ

 تعيني العملية و املشاورة و التقرير  . د

 إدارة عملية التعليم  . ذ

 طالب و العملية و الوسائل التعليمية و املالية إدارة التسجيل و الكمالية و ال  . ر

 )RAPBS(  . ز



 
 

 )OSISتنظيم املنظمة داخل املدرسة (  . س

 تنظيم االتصال با�تمع و املؤسسة املهمة  . ش

مدير املدرسة كالذي يقوم باإلدارة اجليدة على : التخطيط و اإلرشادات و التعاون  )٣

درسة و التدوين و املالية و و املراقبة و الرعاية و املنهج و الطالبية و كمالية امل

املكتبة و املعمل و غرفة الفنون و األمور الصحية و املعاجلة النفسية و املنظمة 

 الطلبة و املنافع كاملستودع و الوسائل و غريها.

مدير املدرسة كاملشرف : يقوم بإشراف التعليم و االستشارة و النشاطة اإلضافية و  )٤

ية بني املؤسسات املتعلقة و مدير املنظمة على الكمالية للمدرسة و أنشطة تعاون

 )K ٧نشاطة (

مدير املدرسة كالعميد أمينن صديق، مشؤول، و فاهم بأحوال املدرسني و املوظفني  )٥

و ممسك بالبصرية و بعثة املدرسة و اختاذ التقريرات داخل املدرسة و خارجها و 

 االختيار على الفكرة اجلديدة.

ديد العملية التعليمية املنهجية و غري منهجية و النشاطة مدير املدرسة كا�دد : جت )٦

 التوجيهية للمدرسني و املوظفني احملرتفني.



 
 

مدير املدرسة كاملشجع : تنظيم الديوان بشأن مسرتيح للعمل و تنظيم الغرف  )٧

للتعليم و للمدرسني و املعمل و البساتني او البيئة املدرسية و املكتبة و تكوين جهاز 

ليمي املريح و تكوين عالقة العمل القريبة و السكينة بني املدرس و العمل التع

 املوظف و إعطاء العقوبة و األجر و تقرير الوفود إىل نائب املدير للمدرسة.

 

 نائب املدير للمدرسة   ) ب

يساعد النائب على املدير يف األعمال كما يلي: ختطيط العملية و صناعة النشاطة و 

اإلرشاد و التنسيق و املالحظة و التقييم و التعريف و مجع البيانات  تنفيذ املشروع. التدبري و

  لتصنيف التقريرات الوثيقية. و أما مساعدو املدير املدرسي: 

 النائب يف أمر املنهج - ١

 النائب يف أمر الطلبة - ٢

 النائب يف أمر الوسائل التعليمية - ٣

 النائب يف أمر املصاهرة - ٤

 مسؤول االستشارة  ) ت



 
 

تشارة و التنسيق بأولياء األمور يف حتليل املشكالت تصميم املشروع عن االس - ١

 املوجودة حول الطالب يف التعلم

 خدمة االستشارة و التوجيهات إلجناز الطلبة - ٢

 خدمة االقرتاح و املعادلة ملستقبل الطالب يف احلرفة و املهنة - ٣

ختطيط االحصاء و نتائج التعليم على اإلشراف االستشارة و تنفيذ التحليل  - ٤

 الطلبة على مشكلة

 تقدمي التقريرات عن شأن االستشارة للطلبة   - ٥

 ويل الفصل   ) ث

 مالحظة أنشطة الطلبة كل يوم - ١

 مالحظة أنشطة الطلبة داخل املدرسة و خارجها - ٢

 إنصاح الطلبة و التوجيهات - ٣

 مجع البيانات عن الطلبة يف فصله - ٤

 تنظيم مكانة الطالب يف الفصل - ٥

 صناعة التقرير للطلبة - ٦

 سؤول االستشارة لتحليل املشكلةالتعاون باملدرسني و م - ٧



 
 

 املدرس  ) ج

من وظيفة املدرس تنفيذ العملية التعليمية الفعالية و اإلجيابية و يشمل على ختطيط 

التدريس تنفيذ االختبار اليومي و االختبار العامي و االختبار النهائي و تنفيذ التحليل على 

شف الدرجات و مساعدة االمتحان و تصميم األنشطة اإلشرافية و التحاول و إمالء ك

املدرس اخرى و تنمية السلوك احملرتم و إغناء االبتكار الفين لتطوير ا�تمع املنهجي و تنفيذ 

 تطوير التدريس و التقييم.

 مسؤول إدارة املدرسة  ) ح

 ختطيط اإلدارة للمدرسة - ١

 إدارة املالية للمدرسة - ٢

 إدارة املدرس و الطلبة - ٣

 إدارة تطوير احرتاف املوظف - ٤

 املدرسة إدارة أمور - ٥

 ختطيط البيانات اغحصائية للمدرسة - ٦

 )٧Kتنفيذ ( - ٧

 ختطيط التقرير املدرسي شهريا - ٨



 
 

المدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج بيانات المدرسين و خلفية الدراسة في  .٢

 الجنوبيةالنبونج 

  ٢جدول 

شأن المدرسين و الموظفين في المدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج النبونج 

  ٢٠١٦/٢٠١٧لدراسي للعام ا الجنوبية

 البیان الجنس لقب السم رقم
 مھنة القسم درجة امرءة رجل

١ Andya Lesmana S.Pd v   S١ Matematika المدرس 

٢ Edi Warsono S.Kom v   S١ Muatan Lokal 
 المدرس

٣ 
Florentina 
Cahyaningrum S.Pd   v S١ Bahasa Inggris 

 المدرس

٤ Hermawanto S.Ag v   S١ Pendidikan Agama Islam 
 المدرس

٥ Marzuni Dota S.H. v   S١ 

Pendidikan 
Kewarganegaraan/Bahasa 
Arab 

 المدرس

٦ Roikhatun Afidah S.Pd   v S١ Matematika 
 موظف اإلدارة

٧ Saiful Ihfan S.Pd  v   S١ 
Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan 

 المدرس

٨ Sandro Yuda S.Pd v   S١ Sejarah 
 المدرس

٩ 
Siti Shalihatul 
Karomah S.Pd   v S١ Geografi 

 المدرس

١٠ Sudiah Rini S.Pd   v S١ Biologi 
 المدرس

١١ Wiji Rahayu S.Si   v S١ Kimia 
 المدرس

١٢ 
Wika Tri 
Widiyanti Pertiwi S.P   v S١ Seni Budaya 

 المدرس

١٣ 
Yulianti Dewi 
setyaningsih 

S.Sos, 
M.Pd   v S٢ Bahasa Indonesia 

 المدرس

١٤ Yuliati S.Pd   v S١ Guru Kelas SD/MI 
 موظف اإلدارة

١٥ Yuri Erlia S.Pd   v S١ Ekonomi 
 المدرس

١٦ Yusi Sofani S.Pd   v S١ Matematika 
 المدرس



 
 

  

 عدد الطلبة .٣

  ٣جدول 

للعام الدراسي  يةالجنوبعدد الطلبة في المدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج النبونج 

٢٠١٦/٢٠١٧  

 العدد النساء الرجال عدد الفصول فصل رقم

١ X ٣٩ ٢٣ ١٦ ٢ 

٢ XI ٢٢ ١٠ ١٢ ١ 

٣ XII ٢٠ ١٣ ٧ ١ 

 ٨١ ٤٦ ٣٥ ٤ عدد الجمیع

للعام الدراسي اجلنوبية املدرسة الثانوية فريي جايت أكونج النبونج وثائق  مصدر البيانات:

٢٠١٦/٢٠١٧ 

 عرض البيانات  . ج

لعملية قام مدرس اللغة العربية بالتعليم على استخدام الطريقة احملاضرة و هي يف هذه ا

بشرح املواد الدراسية و الطالب يستمعون و حياول االستجواب و حفظ املعلومات مث عمل 

الواجبات التدريبية. و �ذه التعليم يعرف أن الطالب مل يقم بالفعاليني على تناول املعلومات 

و نقصان االشرتاك و هذا يسبب على اخنفاض النتائج لدرس اللغة  و لكن ال يتحمسون

  العربية خاصة و ال يوافق األهداف املطلوبة.



 
 

من البيان السابق يفهم أن تلك الطريقة غري مناسبة من نتيجة االختبار قبل البحث و 

%. و من تلك ٧٠% و الذين مل حيصل على االكتمال ٣٠الذين حصل على االكتمال 

يعرف أن عدد الطالب الذين مل حيصلوا إىل حد التمام أكثر بنسبة الكاملني. و لرتقية احلالة 

النتائج احتاج الطالب على شأن التعليم املريح و املساعد للرتكيز و لتنمية إرادة التعلم 

باسرتاتيجية مناسبة باملادة. و احدى من جتديد االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية اليت جتعل 

 إسرتاتيجيةالب جمذبني و فعاليني  و لضياع امللل و الضجر عند التعليم هي اسرتاتيجية الط

قادر على  سرتاتيجية) و يرجى هذا اإلMake a Matchالتعليم يف لعب املبارة اي ما مسي (

  .اجلنوبيةترقية النتائج لطلبة الصف العاشر باملدرسة الثانوية فريي جايت أكونج النبونج 

) بقصد اكتمال الكفاءة Make a Matchالتعليم يف لعب املبارة ( رتاتيجيةإسو تنفيذ 

املوجودة يف نفس الطالب حىت يتناولةا أحسن النتيجة يف التعلم بتطبيقها. و جيري هذا 

البحث بدورتني لكل دورة. و لكل دورة لقاءان، يتكون من التخطيط و التنفيذ و املالحة و 

 انعكاس العمل.  

 

 

 



 
 

 ألولىالدورة ا )١

 التخطيط  . أ

  أنشطة كما يلي:ب خيطط هذا البحث

ختطيط إعداد التدريس باستخدام إسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارة  )١

)Make a Match يتكون من االفتتاح و جوهر التدريس و االختتام (

 بلقائني.

 التعليم يف لعب املبارة  إسرتاتيجيةاستعداد الوسائل التعليمية يف  )٢

 ى تنفيذ االسرتاتيجية املستخدمةصناعة الرتتيب عل )٣

الت التقومي التعليمي مناسبا باملؤشرات على استيعاب املفردات آترتيب  )٤

 باسنراتيجية

 تعيني املادة الدراسية )٥

ختطيط أسئلة االختبار بعد الدورة األوىل ملعرفة نتيجة التطبيق من  )٦

 )Make a Matchإسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارة (

 



 
 

 ستطبيق التدري  . ب

و الثاين   ٢٠١٧من مايو  ١٧جرت الدورة األوىل بلقائني األول يف التاريخ 

 خبطوات التدريس كما يلي:  ٢٠١٧من مايو  ٢٤يف التاريخ 

  اللقاء األول للدورة األولى

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  -ج

  - د

  - ه

  -و

  املدرس تفتتح الدرس بسالم 

  أمر املدرس قراءة الدعاء مجاعة قبل التعلم

  ل من املدرس على الرتتيب و النظافة و احلضورمالحظة الفص

  تنظيم الفصل اتباعا للدرس

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  )Make a Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجيةاملدرس يشرح أهداف الدرس ب

  

  التدريس

  - أ

  -ب

  

  

  -ج

  - د

  قرأ املدرس النص أمام الفصل

إىل املدرس و يكرر القراءة على املفردات املقروءة ثالث مرات. استمع الطالب 

(إلقاء القيم: إرادة التعلم، االعتماد على النفس، روح االبتكار، اجلهد يف العمل، 

  روح التسامح)

  طلب املدرس بعض الطالب لقراءة النص قراءة جهرية

  أنفار ٥صنع املدرس فرقة املناقشة تتكون من 



 
 

  - ه

  -و

  

  -ز

  -ح

الُ ملفردات يتضمن عن وزع املدرس بطلقة ا
َ
يَّة َأْعم

ِ
م
ْ
و
َ
  الْيـ

طلب املدرس بأحباث البطاقات املثيلة مما ميسكون حبد وقت دقيقتني مث التقدم 

  لتطابقها أمام الفصل

  أمر املدرس الطلبة بإعادة القراءة على املفردات من البطاقة املتطابقة

  استنبط الطالب على األشياء ا�هولة و الغامضة

  االختتام

  - أ

  -ب

  -ج

 مع الطلبة على نتائج التعلم املدرس  انعكس

  أعطى املدرس التقييم للدورة بعدها

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم

 

 اللقاء الثاني للدورة األولى -٢

) على make a matchجرى اللقاء الثاين من الدورة األوىل باستخدام إسرتاتيجية (

  "موضوع 
ِ
ال
َ
يَّةَأْعم

ِ
م
ْ
و
َ
 اْلـي

ْ
كن اختلف باللقاء األول، ألن أعقد و يف االبتداإ . و ل"ي

قرأ النص مببيان املخارج من احلروف مث اتتبع الطلبة. و يعقد هذا ليكون تلفيظهم 

  تلفيظ صحيح. و أما خطوات التدريس كما يلي:

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  املدرس تفتتح الدرس بسالم 

  لمأمر املدرس قراءة الدعاء مجاعة قبل التع



 
 

  -ج

  - د

  - ه

  -و

  مالحظة الفصل من املدرس على الرتتيب و النظافة و احلضور

  تنظيم الفصل اتباعا للدرس

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  )Make a Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجيةاملدرس يشرح أهداف الدرس ب

  التدريس

  - أ

  -ب

  

  

  -ج

  - د

  - ه

  -و

  

  -ز

  -ح

  قرأ املدرس النص أمام الفصل

استمع الطالب إىل املدرس و يكرر القراءة على املفردات املقروءة ثالث مرات. 

(إلقاء القيم: إرادة التعلم، االعتماد على النفس، روح االبتكار، اجلهد يف العمل، 

  روح التسامح)

  طلب املدرس بعض الطالب لقراءة النص قراءة جهرية

  أنفار ٥صنع املدرس فرقة املناقشة تتكون من 

الِ ملدرس بطلقة املفردات يتضمن عن وزع ا
َ
يَّةَأْعم

ِ
م
ْ
و
َ
 اْليـ

ْ
  ي

طلب املدرس بأحباث البطاقات املثيلة مما ميسكون حبد وقت دقيقتني مث التقدم 

  لتطابقها أمام الفصل

  أمر املدرس الطلبة بإعادة القراءة على املفردات من البطاقة املتطابقة

  مضةاستنبط الطالب على األشياء ا�هولة و الغا

  االختتام

  - أ

  -ب

  -ج

 مع الطلبة على نتائج التعلم املدرس  انعكس

  أعطى املدرس التقييم للدورة بعدها

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم

  



 
 

 المالحظة    . ت

افتتحت الباحثة التدريس بسالم  و تنفذ التعليم يف الدورة األوىل لقاءان 

 مناسبا بالتخطيط التدريس الرتبوي عن موضوع 
َ
يَّةالِ َأْعم

ِ
م
ْ
و
َ
 اْليـ

ْ
و االسرتاتيجية  .ي

اليت قد عرفت ) Make a Match( إسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارةاملستخدمة 

  الباحثة إىل التالميذ عن كيفية التطبيق يف اللقاء قبل اللدورة.

وفقا بنتيجة املالحظة فتعرف املؤشرات املسببة إىل الطالب الذي مل حيصل 

  االكتمال هي:

 لطالب ال يرتكزون يف التدريسكان ا - ١

 الطالب ميزح و ال يشرتكون العملية باجليد - ٢

نقصان التنظيم يف انتهاز الفرصة. و بعض الطالب ال يتحمسون و ال  -٣

  يشرتكون املناقشة عن املادة.

 انعكاس  . ث

لدورة األوىل الذي أجرت به الباحثة بعد تطبيق البحث اإلجرائي يف ا

) يف نتيجة املالحظة و هي Make a Match( بارةإسرتاتيجية التعليم يف لعب امل



 
 

طالبا بنسبة  ٦نتيجة التقومي، بينت على أن قبل هذا التطبيق جنح الطلبة بعدد 

طالبا و الذين حيصلون على  ١٠%، و يرتقى يف الدورة األوىل ٣٠مئوية 

  طالبا. ٢٠من  ٧٥االكتمال بنتيجة 

رة األوىل مل يكن تاما. و من البيان السابق يستنبط على أن نتيجة الدو 

  فلذلك البد من ختطيط اإلعداد للدورة الثانية كما يلي:

 احملافظة على دوافع الطلبة باحلماسة يف التعلم - ١

 احملافظة على النشاط و إعطاء األجر ملن أشدهم محاسة - ٢

البد أن يكون االنعكاس من املدرس و الطالب و التعاون لعيار  - ٣

  فهمهم على املادة.

 نية الدورة الثا )٢

 التخطيط  . أ

  أنشطة كما يلي:ب خيطط هذا البحث



 
 

ختطيط إعداد التدريس باستخدام إسرتاتيجية التعليم يف لعب  - ١

) يتكون من االفتتاح و جوهر التدريس و Make a Matchاملبارة (

 االختتام بلقائني.

 مبوضوع "احلياة اليومية"تعيني املادة  - ٢

 ليم يف لعب املبارة التع إسرتاتيجيةاستعداد الوسائل التعليمية يف  - ٣

ؤشرات على استيعاب ترتيب آالت التقومي التعليمي مناسبا بامل - ٤

 اتيجيةاملفردات باسرت 

 إصالح األخطاء من الدورة األوىل لئال يقع يف الدورة الثانية - ٥

ختطيط أسئلة االختبار بعد الدورة األوىل ملعرفة نتيجة التطبيق  - ٦

 )Make a Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجيةمن 

 تطبيق التدريس  . ب

و يف   ٢٠١٧من يونيو  ٧جرت اللقاء األول يف الدورة الثانية يف التاريخ 

هذا اللقاء الباحثة تقوم باملدرس و املدرس يقوم باملالحظة.  خبطوات التدريس  

 كما يلي:



 
 

  اللقاء األول للدورة الثانية

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  -ج

  - د

  - ه

  -و

   املدرس تفتتح الدرس بسالم

  أمر املدرس قراءة الدعاء مجاعة قبل التعلم

  مالحظة الفصل من املدرس على الرتتيب و النظافة و احلضور

  تنظيم الفصل اتباعا للدرس

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  )Make a Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجيةاملدرس يشرح أهداف الدرس ب

  

  التدريس

  - أ

  -ب

  

  

  -ج

  - د

  - ه

  -و

  

  -ز

  قرأ املدرس النص أمام الفصل

استمع الطالب إىل املدرس و يكرر القراءة على املفردات املقروءة ثالث مرات. 

(إلقاء القيم: إرادة التعلم، االعتماد على النفس، روح االبتكار، اجلهد يف العمل، 

  روح التسامح)

  طلب املدرس بعض الطالب لقراءة النص قراءة جهرية

  أنفار ٥درس فرقة املناقشة تتكون من صنع امل

يَّة الحياةوزع املدرس بطلقة املفردات يتضمن عن 
ِ
م
ْ
و
َ
  اْليـ

طلب املدرس بأحباث البطاقات املثيلة مما ميسكون حبد وقت دقيقتني مث التقدم 

  لتطابقها أمام الفصل

  أمر املدرس الطلبة بإعادة القراءة على املفردات من البطاقة املتطابقة



 
 

  ط الطالب على األشياء ا�هولة و الغامضةاستنب  -ح

  االختتام

  - أ

  -ب

  -ج

 مع الطلبة على نتائج التعلم املدرس  انعكس

  أعطى املدرس التقييم للدورة بعدها

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم

 

 اللقاء الثاني للدورة الثانية

) على make a matchجرى اللقاء الثاين من الدورة األوىل باستخدام إسرتاتيجية (

يَّة الحياة "موضوع 
ِ
م
ْ
و
َ
. و لكن اختلف باللقاء األول، ألن أعقد و يف االبتداإ "اْليـ

قرأ النص مببيان املخارج من احلروف مث اتتبع الطلبة. و يعقد هذا ليكون تلفيظهم 

  تلفيظ صحيح. و أما خطوات التدريس كما يلي:

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  -ج

  - د

  - ه

  -و

  س بسالم املدرس تفتتح الدر 

  أمر املدرس قراءة الدعاء مجاعة قبل التعلم

  مالحظة الفصل من املدرس على الرتتيب و النظافة و احلضور

  تنظيم الفصل اتباعا للدرس

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  )Make a Matchالتعليم يف لعب املبارة ( إسرتاتيجيةاملدرس يشرح أهداف الدرس ب



 
 

  التدريس

  - أ

  -ب

  

  

  -ج

  - د

  - ه

  -و

  

  -ز

  -ح

  قرأ املدرس النص أمام الفصل

استمع الطالب إىل املدرس و يكرر القراءة على املفردات املقروءة ثالث مرات. 

(إلقاء القيم: إرادة التعلم، االعتماد على النفس، روح االبتكار، اجلهد يف العمل، 

  روح التسامح)

  طلب املدرس بعض الطالب لقراءة النص قراءة جهرية

  أنفار ٥صنع املدرس فرقة املناقشة تتكون من 

الُ وزع املدرس بطلقة املفردات يتضمن عن 
َ
يَّة َأْعم

ِ
م
ْ
و
َ
  الْيـ

طلب املدرس بأحباث البطاقات املثيلة مما ميسكون حبد وقت دقيقتني مث التقدم 

  لتطابقها أمام الفصل

  بقةأمر املدرس الطلبة بإعادة القراءة على املفردات من البطاقة املتطا

  استنبط الطالب على األشياء ا�هولة و الغامضة

  االختتام

  - أ

  -ب

  -ج

 مع الطلبة على نتائج التعلم املدرس  انعكس

  أعطى املدرس التقييم للدورة بعدها

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم

  

 المالحظة    . ج

افتتحت الباحثة التدريس بسالم  و تنفذ التعليم لقاءان  الثانيةيف الدورة 

يَّة الحياةمناسبا بالتخطيط التدريس الرتبوي عن موضوع 
ِ
م
ْ
و
َ
و االسرتاتيجية  .اْليـ



 
 

اليت قد عرفت ) Make a Match( إسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارةاملستخدمة 

  .فية التطبيق يف الدورة قبلهاالباحثة إىل التالميذ عن كي

متحمسني و فعاليني وفقا بنتيجة املالحظة يف هذه الدورة أصبح الطلبة أشد 

  يف التعلم و هذا يدلبرتقية نتائجهم يف تعلم اللغة العربية.

و يف احلقيقية وجدت الباحثة على فهم عميق من الطلبة و كانوا يشاركون 

بالفعاليني، أجيد من اللقاء قبله. و قد ساعدوا وتعاونوا و ال حيتقر صاحبه و 

درس و يستمعون و يرتبون يشجعون بعضهم ببعض. و يهتمون باجلدما شرح امل

الفصل ترتيبا تاما للتعلم مجاعة و يرتقى يف القراءة و التلفيظ عن توضيح خمارج 

  احلروف. و يقدرون على تركيب الكلمة يف اجلملة.

و بذلك كما قال مدرس اللغة العربية أن طوال التدريس جتذب الطالب و 

على تركيب الكلمات يتحمسون و يستقيمون يف القراءة الصحيحة. و يقدرون 

يف اجلملة املفيدة و يلفظون احلروف العربية باجليد. و يرى املدرس أ�م كانوا 

 محاسني يف التعليم.   

 



 
 

 االنعكاس  . ح

لدورة األوىل الذي أجرت به الباحثة بعد تطبيق البحث اإلجرائي يف ا

هي ) يف نتيجة املالحظة و Make a Match( إسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارة

نتيجة التقومي، بينت على أن يف الدورة األوىل حصل الطالب على االكتمال 

% ٥٠طالبا أي  ١٠% و الذين حيصلون على االكتمال ٥٠طالبا أي  ١٠

 ايضا.و لكن بعد الدورة الثانية كان تطبيق إسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارة

)Make a Matchالتغيريات و الرتقية  ) خبطوات خمتلفة من الدورة األوىل فوجدت

% و الباقي ٨٥طالبا حيصل على االكتمال مبئوية  ١٧من الدورة قبلها. فوجد 

 %.١٥طالبا  ٣

 نتائج البحث  . د

أما نتائج البحث منذ الدورة األوىل مث الثانية فتطبيق العملية و تقييم التعليم 

 بإسرتاتيجية التعليم يف لعب املبارة كما يلي:

 

  



 
 

 ألولىالنتائج في الدورة ا )١

 وفقا بنتيجة املالحظة يف الدورة األوىل أن التعليم بتطبيق إسرتاتيجية

سار التعليم كما يرام ولكن مل  )make a matchالتعليم يف لعب املبارة (

حيصل على التمام. و البد للمدرس على بذل اجلهد لتناول األهداف 

يزال كثري  املرجوة بتطبيق اخلطوات أجيد من قبل. آلن يف هذه الدورة ال

من الطلبة الذين ال يرتكزون أنفسهم بشأن االسرتاتيجية. و هذا يسبب 

إىل نقصان نتائج التعليم أيضا خاصة يف ترقية نتائج اللغة العربية. كما 

  بني يف اجلدول التايل:

  ٤جدول 

التعليم في لعب المبارة  نتائج تعلم اللغة العربية بتطبيق إستراتيجية

)make a match(  الدورة األولىفي  

النتیجة  اسم الطالب رقم
 البیان نتائج   المطلوبة

1 Dendy Yoga Pradana 75 60 غیر كامل 

2 Fiki Riyanto 75 78 غیر كامل 

3 Julian Willy Setiawan 75 65 كامل 

4 Jupi Hidayat 75 60 غیر كامل 



 
 

5 Ken Fatwa Micara 75 75 كامل 

6 Mega Ronan Syahrul 75 78  كامل  

7 Munawir Hasan 75 70 غیر كامل 

8 Novi Damayanti 75 85 كامل 

9 Nur Indah Sari 75 77 كامل 

10 Nur Santi 75 72 غیر كامل 

11 Nur Tri Hartiningsih 75 68 غیر كامل 

12 Okta Ghina Ambarwati 75 90 كامل 

13 Popin Shobirin 75 65 غیر كامل 

14 Reksi Martina 75 94 كامل 

15 Rianti Santika 75 65 غیر كامل 

16 Rika Monika 75 92 كامل 

17 Riki Bagas Pratama 75 60 غیر كامل 

18 Rindi Antika 75 95 كامل 

19 Sefia Suryatina 75 85 غیر كامل 

20 Sekar Ayu Cantika 75 72 كامل 

%٥٠ طالبا ١٠   كامل  
%٥٠ طالبا ١٠   غیر كامل  

 وثيقة املدرسة الثانوية فريي النبونج اجلنوبيةمصدر: 

 

  



 
 

  ٥جدول 

  قائمة النتائج في الدورة األولى

Aspek Sebelum Jumlah Siklus I Jumlah 
%Ketuntasan   ٦  %٣٠ orang ١٠ %٥٠ orang  
%Tidak Tuntas       ١٤  %٧٠ orang ١٠ %٥٠ orang  
Jumlah ٢٠ ٪١٠٠ orang  ٢٠   ٪١٠٠ Orang 

السابق يعرف هنا أن النتائج للغة العربية بتطبيق إسرتاتيجية لعب املبارة  وفقا باجلدول  

% ٥٠قادر على الرتقية من النتيجة قبلها و لكن مل يكن تاما. و لكن جنح  يف الدورة األوىل

  و حيصل الالب على النتيجة املطلوبة من هدف التدريس، و هذا جيد.

  نيةالنتائج في الدورة الثا 

إجراء البحث يف الدورة الثانية يركز على جعل التالميذ فعاليني يف التعليم 

حىت ينال األهداف املرجوة. و يف احلقيقة قد سارت اخلطوات سريا حسنا. و كان 

بعض الطالب جمذبني و فعاليني و تعرف الرتقية من النتائج و الشجاعة للتقدم 

  صحيحة.باملناقشة أمام الفصل و لرتكيب اجلما ال

طالبا حصلوا على االكتمال  ١٧و من نتائج التدريس عن اللغة العربية وجد 

 % و أما البيانات يف اجلدول التايل:٨٥مبئوية 

  



 
 

  ٦جدول 

في  )make a matchالتعليم في لعب المبارة ( نتائج تعلم اللغة العربية بتطبيق إستراتيجية

  الدورة األولى

النتیجة  اسم الطالب رقم
 البیان النتائج   المطلوبة

1 Dendy Yoga Pradana 75 65  غیر كامل 

2 Fiki Riyanto 75 78 كامل 

3 Julian Willy Setiawan 75 78 كامل 

4 Jupi Hidayat 75 60 غیر كامل 

5 Ken Fatwa Micara 75 82 كامل 

6 Mega Ronan Syahrul 75 78 كامل 

7 Munawir Hasan 75 77 كامل 

8 Novi Damayanti 75 82 كامل 

9 Nur Indah Sari 75 83 كامل 

10 Nur Santi 75 80 كامل 

11 Nur Tri Hartiningsih 75 84 كامل 

12 Okta Ghina Ambarwati 75 92 كامل 

13 Popin Shobirin 75 81 كامل 

14 Reksi Martina 75 98 كامل 

15 Rianti Santika 75 78 كامل 

16 Rika Monika 75 98 كامل 

17 Riki Bagas Pratama 75 70 غیر كامل كامل  

18 Rindi Antika 75 97 كامل 

19 Sefia Suryatina 75 88 كامل 



 
 

20 Sekar Ayu Cantika 75 82 كامل 
 كامل

 
  17 orang 85% 

 orang 15% 3   غیر كامل

 

  ٧جدول 

  لتعلم اللغة العربية في الدورة الثانية النتائج

Aspek Siklus I Jumlah Siklus II Jumlah 
%Ketuntasan   ١٠  %٥٠ orang ١٧ %٨٥ orang  
%Tidak Tuntas       ١٠  %٥٠ orang ٣ %١٥ orang  
Jumlah ٢٠ ٪١٠٠ orang  ٢٠   ٪١٠٠ Orang 

  

 makeوفقا باجلدوال السابق أن نتيجة تعلم اللغة العربية للطلبة بتطبيق لعب املبارة (

a match رة الثانية ترتقى من الدورة األوىل و مهما مل حيصل بعض قليل ) يف الدو

 % على النتيجة املطلوبة.٨٥منهم و لكن حصل املئوية 

 ه. تحليل البيانات

ا الباب على شرح نتيجة البحث اإلجرائي للصف الذي جرت يتضمن هذ

) �Marzuni Dotaا الباحثة تعاونا مع مدرس اللغة العربية للصف العاشر و هو سيد (

  و املبحوث فيها ما يتعلق بالبحث.

سعي الباحثة لرتقية نتائج التعلم يف درس اللغة العربية يغين النتائج املمتازة و 

أن بتطبيق هذا اإلسرتاتيجية التعليمي قادر على جعل الرتقية لنتيجة اللغة العربية. و 



 
 

ستجواب و يساعد على املدرس لتطوير كفاءة الطالب باملشاركة على الدرس و اال

االبتكار و إرادة تعلم اللغة العربية. و احتاجت هذه العملية أربعة لقاءات و ينتفذ 

  هذا يف الصف العاشر.

و حيدد هذا البحث على مؤشرات اليت اتفق �ا املدرس و الباحثة. و أما 

% ٨٥% يف الدورة األوىل و ٥٠ترقية االستجواب يف تطبيق كل دورة حيصل على 

  ثانية.يف الدورة ال

  ٨جدول 

  بيانات الترقية من الدورة األولى إلى الثانية

النتیجة  اسم الطالب رقم
 المطلوبة 

 النتائج
 الدورة الثانیة الدورة األولى

1 Dendy Yoga Pradana 75 60 65 
2 Fiki Riyanto 75 78 78 
3 Julian Willy Setiawan 75 65 78 
4 Jupi Hidayat 75 60 60 
5 Ken Fatwa Micara 75 75 82 
6 Mega Ronan Syahrul 75 78 78 
7 Munawir Hasan 75 70 77 
8 Novi Damayanti 75 85 82 
9 Nur Indah Sari 75 77 83 

10 Nur Santi 75 72 80 
11 Nur Tri Hartiningsih 75 68 84 
12 Okta Ghina Ambarwati 75 90 92 
13 Popin Shobirin 75 65 81 
14 Reksi Martina 75 94 98 



 
 

15 Rianti Santika 75 65 78 
16 Rika Monika 75 92 98 
17 Riki Bagas Pratama 75 60 70 
18 Rindi Antika 75 95 97 
19 Sefia Suryatina 75 85 88 
20 Sekar Ayu Cantika 75 72 82 

 %85 %50 النتیجة الكاملة
 %15 %50 النتیجة غیر كاملة

  يانات كذالك يف رسم بياين كما يلي:و يعرض الب

  ٢رسم بياني 

    التكميل الحاصلة على مجموع النتائج

  

من الرسم البياين السابق يفهم أن هناك الرتقية التافهة تعرف من مئوية  

طالبا حصلوا على االكتمال  ٦% أي ٣٠النتيجة اليت كانت قبل تطبيق البحث 
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ا مل حيصلوا على االكتمال. و ترقى لك طالب ١٤% منهم أي ٧٠من النتيجة و أما 

طالبا كذلك. و يف  ١٠% ٥٠طالبا و الباقي  ١٠% أي ٥٠يف الدورة األوىل ب

طالبا حصلوا على  ١٧% أي ٨٥الدورة الثانية ترتقى النتائج ترقية تافهة بنتيجة 

%. و استنبطت الباحثة على اأن تطبيق ١٥طالبا من الباقني ب ٣االكتمال و 

التعليم لعب املبارة قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية يف املدرسة إسرتاتيجية 

الثانوية فريي جايت أكونج النبونج اجلنوبية. بوجودالتغيري على ترقية حصول النتائج 

  يف الدورة األوىل و الثانية.

  

   



 
 

  الخامسالباب 

  االختتام

 االستنباط  .أ 

التعليم لعب  إسرتاتيجيةأن تطبيق  استنادا من نتائج البحث يف امليدان، دلت على

) قادرا على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية للطلبة. و يعرف ذلك من Make A Matchاملبارة (

نتائج االختبار يف الدورة األوىل و الثانية، و نظرا من مئوية النتائج أ�ا حتصل على الرتقية 

  بنسبة إىل النتائج قبلها و هي قبل إجراء الدورة.

  :من نتائج البحث طوال الدورتني استنبطت الباحثة كما يلي و

قادر على ترقية نتائج  )Make A Matchاملبارة ( يف لعبتعليم ال تطبيق إسرتاتيجية )١

و هذا مستندا بنتائج التالميذ اليت ترتقى كل دورة و هي يف الدورة  .اللغة العربية

  %.٨٥ي طالبا أ ١٧%، و يف الثانية ٥٠طالبا أي  ١٠األوىل 

بأحسن  )Make A Matchاملبارة ( لعبتعليم ال جنح التعليم باستخدام إسرتاتيجية )٢

استجواب من الطلبة. و �ذا تعود الطالب �ذا اإلسرتاتيجية التعليمي، و ترتقى  

كذلك اهتمامهم و إراد�م للتعلم و الوعاية من الطلبة كل دورة حىت انتهاءها. و 

أنفار أي  ٦ب على النتيجة الكاملة بعدد يعرف أن قبل البحث حصل الطال

أنفار أي  ١٠% و أما بعد تطبيق اإلسرتاتيجية فيرتقى يف الدورة األوىل بعدد ٣٠

 %.٨٥طالبا أي  ١٧% و يف �اية الدورة الثانية حصلت على ٥٠



 
 

 

 االقتراحات  .ب 

انطالقا من البحث اإلجرائي يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية قدمت الباحثة  

  القرتاحات اآلتية:ا

 لمدرس اللغة العربية )١

ميكن املدرس بتقدمي الطريقة املتنوعة إلنقاص امللل لدي الطلبة حىت ترتقى   ) أ

 محاستهم يف املشاركة لكل مادة مقررة.

ميكن املدرس بتقدمي الواجبات بإرشاد كافية على تعلم اللغة العربية   ) ب

 اجليدة.

املبارة خاصة على إعقاد ميكن استخدام إسرتاتيجية التعليم يف لعب    ) ت

 اإلصالحات يف كل خطوة هلذه الطريقة.

 الثانوية فيري جاتي أكونج النبونج جنوبيةلطلبة  )٢

ميكن الطلبة إظهار روح الفعالية و الشجاعة و ال ميزح حىت حيصل على   ) أ

 نتائج تعلم اللغة العربية اجليدة.

 يس.ميكن الطلبة االهتمام و الرتكيز عم شرح املدرس عند التدر    ) ب

 للمدرسة الثانوية فيري جاتي أكونج النبونج جنوبية )٣



 
 

للمدرسة الثانوية فريي جايت أكونج النبونج جنوبية كمؤسسة الرتبية على 

أساس اإلسالم، كي تنهض جودة املدرسة من ناحية الوسائل التعليمية  و النشاطة 

 الدراسية و غريها لرتقية نتائج الطالب.

 

 للباحث التالي )٤

ث الباحث التايل حبثا علميا أحسن و أجيد مما حبثت الباحثة. و البد أن يبح

مشلت هذا البحث على نتائج تعلم اللغة العربية من مهارة القراءة و االستماع و 

الكالم و الكتابة، و يرجى من للبحث التايل على استخدام الطريقة و الوسائل، و 

دة الطلبة خاصة و التعليم األساليب املتنوعة و املناسبة كي استطاع أن يرقي جو 

 عاما. 

 االختتام  .ج 

احلمد هللا رب العاملني تشكر الباحثة على كتابة هذه الرسالة العلمية. وعت الباحثة  

على النقصان و األخطاء من املعلومات و القدرة فلذلك ترجو على النقد و االقرتاح املفيد 

ن هذه الرسالة العلمية نافعة و إلصالح هذه الرسالة العلمية. و ترجو الباحثة على أن تكو 

  مفيدة لدي جلميع ا�تمع.
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LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran ١ 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Satuan Pendidikan  : SMA PIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Pokok Bahasan  :  

ّ
ةالحياة اليومي  

Kelas/Semester : X/ ٢ (genap) 
Alokasi Waktu  : ٢ x ٤٥ menit (٢ x pertemuan) 
A. Standar Kompetensi :  

Memahami dan mengungkapkan wacana lisan dan  tertulis berbentuk paparan atau 

dialog tentang keluarga dan kehidupan sehari-hari 

B. Kompetensi Dasar  :  

Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau dari berbagai bentuk 

wacana lisan dan tertulis sederhana secara tepat 

C. Indikator Kompetensi Pembelajaran 

١. Mampu mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran kata,frasa atau 

kalimat dalam suatu konteks dengan tepat  

٢. Mampu melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar.  

٣. Mampu membaca teks bahasa Arab terkait tema dengan nyaring dan lancar 

tanpa tersendat-sendat  

٤. Mampu menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca 

yang tepat. 

D. Tujuan Pembelajaran : 

١. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran kata,frasa 

atau kalimat dalam suatu konteks dengan tepat  

٢. Siswa mampu melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar.  

٣. Siswa mampu membaca teks bahasa Arab terkait tema dengan nyaring dan 

lancar tanpa tersendat-sendat  



 
 

٤. Siswa mampu menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda 

baca yang tepat. 

E. Materi Pembelajaran  : 

اْليـَْوِميَّة َأْعَمالُ   

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Model   : Kooperative tipe Make a Match (mencari pasangan ) 

Metode  : Metode campuran 

 

 



 
 

 

G. Sumber/Media Pembelajaran 

Sumber: 

 Buku bahasa Arab 

 Kamus bahasa Arab 

Media  : 

 Spidol/Papan tulis 

 Kartu Mufrodat 

H. Langkah – Langkah Pembelajaran 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

١ Pendahuluan (Kegiatan Awal)  ١٥ menit 

 a. Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan berdoa bersama 

siswa serta menanyakan kabar siswa. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Guru bersama siswa mengecek kesiapan 

perangkat pembelajaran 

d. Guru menyampaikan informasi tentang 

materi yang akan disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢  Kegiatan Inti  ٦٠ menit 

  Eksplorasi 

Dalam Kegiatan Eksplorasi : 
Guru, Buku bahasa 
Arab, papan tulis, 
kartu mufrodat. 

 



 
 

a. Guru mengucapkan kosakata tentang 

materi “kehidupan sehari-hari”. 

b. Siswa diminta menyimak dan menirukan 

serta membaca  ujaran/kosakata yang 

diucapkan oleh Guru sebanyak ٣x. (nilai 

yang ditanamkan : Rasa ingin tahu, 

mandiri, kreatif, kerja keras, 

demokratis) 

c. Guru membuat kelompok diskusi, setiap 

kelompok terdiri dari ٥ orang 

d. Guru membagikan kartu mufrodat yang 

berisikan tentang di sekolahan kepada 

siswa. 

e. Guru meminta siswa untuk mencari 

pasangan dengan kartu yang telah 

dipegang, dengan waktu ٢ menit 

kemudian siswa maju kedepan untuk 

mencocokan/ memasangkan kartu 

tersebut. 

f. Siswa diminta mengucapkan kembali 

kosakata yang telah dicocokan. 

g. Siswa diminta untuk membuat kalimat dari 

kosakata yang telah dipegang. 
 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, siswa: 
a. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum 

diketahui (nilai yang ditanamkan: Rasa 

Ingin Tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras, 

Disiplin, Demokratis) 

 



 
 

b. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 

diketahui. (Nilai yang ditanamkan: Rasa 

Ingin Tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja Keras) 

٣ Penutup  ١٥ menit 

 a. Guru memberikan penjelasan dan 

memberikan pelurusan konsep jika ada 

yang kurang tepat. 

b. Guru bersama siswa merefleksi proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, 

meliputi; kelemahan dan kelebihan, 

perasaan dan kesulitan yang dihadapi 

siswa. 

 Instrumen latihan 
lisan dan tulisan 

 

 

 

 

 

Tugas 

 Memahami dan membaca ulang materi yang sudah dipelajari. 

I. PENILAIAN 

١. Penilaian Proses  

Penilaian proses dilakukan partisipasi dengan siswa selama pembelajran 
A. Ranah Afektif  

Nama siswa Aspek sikap Skala penilaian 
(٥-١) 

Keterangan 

 Antusiasme/minat belajar 
Kerjasama pasangan 

  

Ket : ١= Sangat kurang, ٢=Kurang, ٣= Cukup, ٤=Baik, ٥=baik sekali 

B. Ranah Kognitif dan Psikomotorik   

No Nama Siswa Aspek yang Diamati Keterangan ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
        
        
        
        
        



 
 

Aspek yang Diamati : 

١. Ketepatan bunyi 

٢. Ketepatan intonasi 

٣. Tidak tersendat-sendat 

٤. Memperhatikan tanda baca 

Skor Penilaian : 

 Skor Perolehan 

  Nilai = ……. X ١٠٠ 

 Skor Maksimal 

  Kriteria Nilai  

  A ١٠٠-٨٠  : Baik Sekali 

  B  ٧٩-٧٠   : Baik  

  C  ٦٩-٦٠   : Cukup  

  D  ٥٩-٠٠   : Kurang    

Tes 

 Tes dalam bentuk tertulis 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan post tes: 

Rubrik Penilaian 

A. Tulislah kosakata berikut ini ! 

 (contoh istima’) 

 َصَباًحا .١

 الُفطُورُ  .٢

 َذَهبَ  .٣

 الَسَيارَةَ  .٤



 
 

 َقامَ  .٥

B. Buatlah kalimat sederhana dari kosakata berikut ini 

 رََجعَ  .١

 َذَهبَ  .٢

 تـََعلَّمُ  .٣

 الَفْصلُ  .٤

ْسِجدُ  .٥
َ
 امل

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 

              Jatiagung,   Mei ٢٠١٧ 
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
 
 
 
 
MARJUNI DOTA, S.H       SITI RODIYAH 
           NPM: ١٣١١٠٢٠١٤٥ 

Mengetahui 
Kepala SMA PIRI JATIAGUNG 

 
 
 
 

MARJUNI, S.H 
 
 

 



 
 

Lampiran ٢ 

MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH 

  Kartu Soal    Kartu Jawaban 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAM 

 نَامُ 

 

  َذَهبَ 

PULANG 

 َصَباًحا
 

TIDUR 

  رََجعَ 

PAGI 

 

  َساَعةٌ 

PERGI 



 
 

 
 

  Kartu Soal    Kartu Jawaban 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIANG 

 قَامَ 

 

  نـََهارًا

MEMBANTU 

 تـََعلَّمُ 
 

BANGUN 

  ُيَساِعدُ 

SORE 

 

  َمَساءً 

BELAJAR 



 
 

 
Lampiran ٣ 

               KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 
Tlp. (٠٧٢١) ٧٠٣٢٦٠ 

 

KERANGKA INTERVIEW 

A. Untuk Guru Bahasa Arab SMA PIRI Jatiagung Lampung Selatan 
١. Bagaimana keadaan siswa kelas X SMA PIRI Jatiagung  Kab. Lampung Selatan? 

٢. Metode apa yang bapak terapkan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)? 

٣. Apakah bapak sering menerapkan model pembelajaran dalam proses 

pembelajaran? 

٤. Apakah bapak pernah menerapkan model pembelajaran make a match? 

٥. Bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam belajar bahasa Arab ? 

٦. Apakah dalam proses belajar mengajar bapak mengevaluasi penguasaan 

keterampilan berbahasa? 

٧. Instrument apa yang bapak gunakan dalam mengevaluasi keterampilan berbahasa? 

٨. Bagaimana hasil belajar yang dicapai dalam pengajaran Bahasa Arab ? 

B. Peserta Didik Kelas X SMA PIRI Jatiagung Lampung Selatan 

١. Apa kesulitan kamu dalam pembelajaran bahasa Arab? 

٢. Pernahkah kamu belajar bahasa arab dengan menerapkan model pembelajaran? 

 

 

 

 



 
 

Lampiran ٤ 

Data hasil belajar bahasa Arab dengan menerapkan model pembelajaran make a 
match pada Siklus I Materi يَّة مِ

ْ
و
َ
 اْليـ

ْ
ي
ِ
ال
َ
 Siswa Kelas X SMA PIRI Jatiagung َأْعم

Lampung Selatan 

 

NO NAMA SISWA KKM   Nilai KET 

1 Dendy Yoga Pradana 75 60 Tidak Tuntas 
2 Fiki Riyanto 75 78 Tuntas 
3 Julian Willy Setiawan 75 65 Tidak Tuntas 
4 Jupi Hidayat 75 60 Tidak Tuntas 
5 Ken Fatwa Micara 75 75 Tuntas 
6 Mega Ronan Syahrul 75 78 Tuntas 
7 Munawir Hasan 75 70 Tidak Tuntas 
8 Novi Damayanti 75 85 Tuntas 
9 Nur Indah Sari 75 77 Tuntas 

10 Nur Santi 75 72 Tidak Tuntas 
11 Nur Tri Hartiningsih 75 68 Tidak Tuntas 
12 Okta Ghina Ambarwati 75 90 Tuntas 
13 Popin Shobirin 75 65 Tidak Tuntas 
14 Reksi Martina 75 94 Tuntas 
15 Rianti Santika 75 65 Tidak Tuntas 
16 Rika Monika 75 92 Tuntas 
17 Riki Bagas Pratama 75 60 Tidak Tuntas 
18 Rindi Antika 75 95 Tuntas 
19 Sefia Suryatina 75 85 Tuntas 
20 Sekar Ayu Cantika 75 72 Tidak Tuntas 

Tuntas   ١٠ orang ٥٠٪ 
Tidak Tuntas   ١٠ orang ٥٠٪ 

 

 

 



 
 

Lampiran ٥ 

Data hasil belajar bahasa Arab dengan menerapkan model pembelajaran make a 
match pada Siklus II Materi الحياة اليومية Siswa Kelas X SMA PIRI Jatiagung 

Lampung Selatan 

NO NAMA SISWA KKM   Nilai KET 

1 Dendy Yoga Pradana 75 65 Tidak Tuntas 
2 Fiki Riyanto 75 78 Tuntas 
3 Julian Willy Setiawan 75 78 Tuntas 
4 Jupi Hidayat 75 60 Tidak Tuntas 
5 Ken Fatwa Micara 75 82 Tuntas 
6 Mega Ronan Syahrul 75 78 Tuntas 
7 Munawir Hasan 75 77 Tuntas 
8 Novi Damayanti 75 82 Tuntas 
9 Nur Indah Sari 75 83 Tuntas 

10 Nur Santi 75 80 Tuntas 
11 Nur Tri Hartiningsih 75 84 Tuntas 
12 Okta Ghina Ambarwati 75 92 Tuntas 
13 Popin Shobirin 75 81 Tuntas 
14 Reksi Martina 75 98 Tuntas 
15 Rianti Santika 75 78 Tuntas 
16 Rika Monika 75 98 Tuntas 
17 Riki Bagas Pratama 75 70 Tidak Tuntas 
18 Rindi Antika 75 97 Tuntas 
19 Sefia Suryatina 75 88 Tuntas 
20 Sekar Ayu Cantika 75 82 Tuntas 

Tuntas 
 

  17 orang 85% 
Tidak Tuntas   3 orang 15% 

 

 

 



 
 

Lampiran ٦ 

Data Perubahan Respon Peserta Didik Dari Siklus I Dan II 

 

NO NAMA SISWA KKM 
NILAI 

SIKLUS I SIKLUS II 
1 Dendy Yoga Pradana 75 60 65 
2 Fiki Riyanto 75 78 78 
3 Julian Willy Setiawan 75 65 78 
4 Jupi Hidayat 75 60 60 
5 Ken Fatwa Micara 75 75 82 
6 Mega Ronan Syahrul 75 78 78 
7 Munawir Hasan 75 70 77 
8 Novi Damayanti 75 85 82 
9 Nur Indah Sari 75 77 83 

10 Nur Santi 75 72 80 
11 Nur Tri Hartiningsih 75 68 84 
12 Okta Ghina Ambarwati 75 90 92 
13 Popin Shobirin 75 65 81 
14 Reksi Martina 75 94 98 
15 Rianti Santika 75 65 78 
16 Rika Monika 75 92 98 
17 Riki Bagas Pratama 75 60 70 
18 Rindi Antika 75 95 97 
19 Sefia Suryatina 75 85 88 
20 Sekar Ayu Cantika 75 72 82 

Siswa yang tuntas 50% 85% 
Presentase peserta didik yang tidak tuntas 50% 15% 

 

 

 



 
 

Lampiran ٧ 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : SMA PIRI Jatiagung Lampung Selatan 
Kelas    : X 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab/  َةا

ّ
ألعمال اليومي  

 
No. ASPEK PENGAMATAN TERLAKSANA 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 
 

I 

A. Kegiatan Awal      
١. Mengucapkan salam        

٢. Mengecek kehadiran siswa      
٣. Mempersiapkan siswa untuk belajar / berbaris      

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Kegiatan Inti 
Pemberian materi guru memberikan materi tentang 

ةاَ 
ّ
ألعمال اليومي   

     

١. Guru membaca teks bacaan yang sudah 

tersedia di depan  kelas 

     

٢. Peserta didik diminta menyimak dan menirukan 

serta membaca  ujaran/kosakata yang diucapkan 

oleh Guru sebanyak ٣x. (nilai yang ditanamkan 

: Rasa ingin tahu, mandiri, kreatif, kerja keras, 

demokratis) 

     

٣. Guru/peneliti meminta beberapa orang 

siswa, masing-masing  membaca nyaring 

sebagian atau seluruh nash qira’ah. 

      

٤. Guru membuat kelompok diskusi, setiap 

kelompok terdiri dari ٥ orang 

    

٥. Guru membagikan kartu mufrodat yang 

berisikan tentang kegiatan sehari-hari kepada 

siswa. 

     



 
 

٦. Guru meminta siswa untuk mencari pasangan 
dengan kartu yang telah dipegang, dengan 
waktu ٢ menit kemudian siswa maju kedepan 
untuk mencocokan/ memasangkan kartu 
tersebut.  

     

٧. Siswa diminta mengucapkan kembali kosakata 

yang telah dicocokan. 

      

٨. Siswa menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui (nilai yang ditanamkan: Rasa 

Ingin Tahu, Mandiri, Kreatif, Kerja keras, 

Disiplin, Demokratis) 

      

 C. Penutup       
 
III 

١. Guru  menanyakan tentang isi, bacaan yang 
dipelajari. Dengan arahan peneliti, siswa 
melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah 
dilakukan. 

      

٢. Guru  bersama siswa menutup pelajaran dengan 
do’a. 

      

 

Keterangan: 

١. = Sangat Baik    ٤. = kurang 
٢. = Baik     ٥.= sangat kurang 
٣. = sedang 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran ٨ 

DATA DOKUMENTASI DI DALAM KELAS 

 



 
 

  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


