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 Make اسرتاتيجية َتْطِبْيقِ من خالل  ةالعربياللغة م يتعل أنشطة ْرِقَيةِ ت َ بِ  العلمي الَبْحثُ هذا يَ تَ َعلَُّق 

A Match ب لصف الثامنلطلبة ا 
َ
ُُُوْسِميَّة ال ْساَلِميَّة ا ِِ تَ َسِسَطة ا

ُ
كسنج أ تنجامسس كستا اِوىلرْْدَسَسِة ال

يف  Make A Match طبيق اسرتاتيجيةتَ  لِ يْ لِ وتَْ  ةِ فَ رِ عْ مَ لِ  هذا البحث فرْدْ بَِ و ،  1028 للعام الرْدساسي
 Make a Matchاسرتاتيجية  طبيقتَ  لْ هَ  " ييف هذا البحث ه ثِ حْ البَ  ةَ لَ وْ شْ مُ . ةالعربي اللغة سِ سْ الرْدَ 

رْدسسة التسسطة اِسالمية اُوسمية الب لطلبة الصف الثامنالعربية اللغة  على ترقية انشطة تعليم سُ رْد  قَ ي ُ 
 ؟.م 1028-1022للعام الرْدساسي كسنج أ تنجامسس كستا اِوىل

 Class room action)الرْدساسي  لصفالطلبة ل العلمي هس البحث اإلجرائي بحثال اهذ نسع

research)  حيث تتوسن كل الرْدوسة من لقائني. ومسضسع هذا البحث هس  اليت مت تصميمه يف الرْدوستني
 ب طلبة الصف الثامن
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ُُُوْسِميَّة ال ْساَلِميَّة ا ِِ تَ َسِسَطة ا
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  الستخرْدمة البيانات عُ جَْ  ةُ قَ ي ْ رِ طَ و  .اص  خْ شَ 
ُ
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ُ
ل البيانات الستخرْدمة يْ لِ تَْ  ةيَ نِ قْ ت َ . قِ يْ ثِ سْ والت َ  ةلَ اب َ قَ ، وال
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Artinya: 

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.
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 ترجمة الكتابة

 

 البنت االوىل، 5991يونيو  42س يف و غامجتن جغونأُولدت ريرين جونيايت يف كوتا

 ..S.Pd،  والسيدة نور ليلماردي  راجيونوا من السيد حممد ئنيمن أشقا

يف عام  تيف رياض األطفال دارما وانيتا وخترج 4222يف عام  ة الباحثةدراس تبدأ

املدرسة  سنوات يف 6املؤلف التعليم االبتدائي ملدة  تأكمل 4222-4224، ويف  4225

 تأكمل 4252-4222، مث يف كوريبان كوتا أغونج تنجغاموس  3االبتدائية احلكومية 

حىت  4252عام  ، مث يفكوتا أغونج  5رسة املتوسطة االسالمية احلكومية التعليم يف املد

 كوتا أغونج.  4كومية استمرت الباحثة التعليم  يف املدرسة الثانوية احل  4253

يف اجلامعة اإلسالمية  للدرجة اجلامعية االوىل تعليمالستمر ت،  4253مث يف عام 

 .يف قسم تعليم اللغة العربيةرادين انتان المبونج  احلكومية



 ح
 

 كلمة الشكر و التقدير

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

القدير احلفيظ الذي  وتعاىل، سبحانو اهلل علىومع االمتنان  العادلني، احلمد هلل رب  

 ولكل نعمتو يقول. األرض على عباده جلميعالرمحة و العناية   ،ال يتوقف بإعطاء كل النعمة

 احلواجز. الرسالة ىذه الستكمال الفرصة أعطي قد ألنو شكرا بالسجود والعبادة ادلؤلف

 وإصالح الذايت الوعي مع ولكن ،للمؤلف شكوى ليست العلمية الرسالة كتابة  يف ادلوجودة

صالة و .وغفلة وضعيفة نسيا طبيعة عن فصلها ميكن ال اليت اهلل عبد ىو ادلؤلف أن النفس

 وأل إىل ،صلى اهلل عليو و السلم حممد العظيم النيب سيدنا إىلدائمني و متالزمني  سالما

 .اآلخرة يف شفاعتو إىل دائما نتطلع الذيوىو . وومن تابع وأصحابو

تَ ْرِقَيُة األَْنِشَطِة التَ َعلُّم اللَغة الَعَربِيَّة بَِتْطِبْيِق  ىذه الرسالة العلمية حتت العنوان:"

الثَّاِمن ِبَمْدَرَسِة الُمتَ َوِسَطة ااِلْساَلِميَّة َلَدى الطََّلَبِة الصَِّف  Make A Match ةيَّ جِ يْ اتِ رَ تِ سْ اِ 

 دفوهت". 7112-7112تنجغاموس مقاطعة كوتا أغونج العام الدراسي  1الُحُكْوِميَّة 

 على حصوللل و إلكمال الشروط متطلبات من واحد لتحقيق الرسالة العلمية ىذه إعداد

االسالمية  باجلامعة يف قسم اللغة اللعربية والتعليم الرتبية كلية  يف امعية االوىلاجل درجةال



 ط
 

 أوجو ىناك ةالكتاب دركي الرسالة العملية ىذه كتابة يف .بونجانتان الن رادين احلكومية

وىذا الن الباحثة تنقص من ذو اخلربة. ولذلك ترجو الباحثة ادلدخالت واالقرتاحات  القصور

 من القارئ. عسى ىذه الرسالة العلمية كانت تداعم العلوم للكتابة خاصة و القارئ عموما.

 األطراف خمتلف من ادلساعدة وجدت الباحثة يف حماولة اكمال ىذه الرسالة العلمية

 األطراف خمتلفإىل  قول شكرا كثرياة لتميكن للكتاب ادلناسبة ىذه يف لذلك، .ماديا ومعنويا

 وخاصة إىل: الذين يساعدون يف انتهاء ىذه الرسالة العلمية. 

االستاذ الدكتور احلاج خري االنوار ادلاجستري، عميد كلية الرتبية التعليم  .1
 جبامعة رادين انتان المبونج.

اللغة العربية جبامعة رادين انتان  الدكتور سفري داود ادلاجستري، رئيس قسم .2
 المبونج.

االستاذ الدكتور احلاج سلطان شهريل ادلاجستري، ادلشرف االول. الدكتور  .3
ذواحلنان ادلاجستري، ادلشرف الثاين. شكرا لكما لكل توجيهات و ارشادات 

 يف اكمال ىذه الرسالة العلمية.
ة رادين انتان المبونج. حماضرون واحملاضرات يف كلية الرتبية والتعليم جبامع .4

 الذين قد أعطون العلوم ادلتنوعة للكتابة خالل التعليم يف ىذه اجلامعة.



 ي
 

 1السيد فتح الرب وكل موظفني مبدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  .5
تنجغاموس مقاطعة كوتا أغونج الذي ساعدين واعطاين االذن ذلذا البحث 

 الذي اجريت الباحثة.
الذين يتعلمون معا يف  2113التعليم اللغة العربية أصحايب الطلبة قسم  .6

 اجلامعة احملبوبة.
مجيع األطراف الذين الميكن أن تذكر الباحثة واحدا فواحدا الذين  .7

 يساعدون يف اكمال ىذه الرسالة العلمية.

عسى ادلساعدة االخالص من مجيع االطراف جيدون االجر من اهلل. اخريا، طلبت 

 و، عسى ىذه الرسالة العلمية تنفع للكتابة و القارئ. أمنيالكتابة  توفيق وىدايت

2118بندر المبونج، يونيو    

  
 ريرين جونيانتي  

1811171121 
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 األولالباب 
 المقدمة

 
 خلفية البحث أ 

 ألنو العامل، يف احلياة من اليتجزأ جتزءا أصبح اليت األجل طويلة عملية ىو التعليم

 العلم ويتقن الوصوؿ على اقادر  البشر كوفي سوؼ ،ةيداجل تعليمال عملية خالؿ من فقط

 مل يعرؼ.ما معرفة على اقادر البشر  تكوف سوؼ التعليم، عملية خالؿ من حياتو، إلعداد

 : 5قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن يف سورة العلق اآلية 

 1َعلََّم اإلْنَساَف َما مَلْ يَػْعَلمْ 

 تطوير باجتاه العربية، اللغة لتعليم خاصة التعليم، خالؿ من البشرية ادلوارد تعزيز يف

الذي صممو وطبقو  . ادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية ىوالتعليم يف ادلطبقة ادلناىج

بعض الوحدات/ادلدارس. يهدؼ التعليم ادلتوسط باعتماد ادلنهج على مستوى الوحدة 

التعليمية إىل ترقية الذكاء وادلعرفة، والشخصية، واألخالؽ الكردية وادلهارة للحياة النفسية 

 2واشًتاؾ الدراسة ادلتقدمة.
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يف التفاعل الذي التعليمية التعلم والتعليم ىو عملية بوصفها تعليمية. تلوف ىذه 

 ادلوجهة ميالتعل للتعلمو نتيجة التعليمية القيمة ىذه بني التفاعل أجرى. الطلبةعملو ادلدرس و 

 التعليم أنشطةخيطط  الواعي عليم. ادلدرستال تمنأ تقبل التيصيغ احملددة األىداؼ حتقيق ضلو

 3.اجلودة دراسةال أنتجت حىت،التعليم مصلحة يف نقطة كل جلعل نهجيادل

  الطلبةادلدرس التعليماال بو، بل بإشراؾ كعملية التعليم اجلودة، وأفضلها أف ال يأخذ 

كموضوع البحث وال كائن البحث. ولًتقية فعالية التعلم والتعليم، باإلضافة إىل استيعاب 

 التعليم. ادلواد التعليمية، ينبغي أف يكوف ادلدرمساىرا ضابطا يف اختيار االسًتاتيجية ادلناسبة يف

ألف حتدد ىذه االسًتاتيجية لنجاح أو مل يكن هبا األىداؼ التعليمية ادلطلوبة. بذلك، 

 سيكوف التعليم مسريا سليما وكونو معنويا.

التعلم الذايت العملية ادلطبقة، اليت فيها التغيريات تدرجيية. وخترج تلك التغيريات من 

نتائج التعلم اجليدة، تكوف يف عملية التعليم لادلراحل اليت تتصل بينها متسلسلة ووظيفية. 

 مستمرة. الطلبةفتحتاج إليها وجود النشاطات اجليدة اليت يعملها 

                                                             
3
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وبالنسبة للتعلم ىو احملاولة اليت يعملها الشحص  4النشاط ىو العمل، الفعالية.

 5للحصوؿ على تغيري سلوكو السليم كليا، كنتيجة اخلربة الذاتية نفسها يف التفاعل مع البيئة.

. ادلدرس بوصفو الطلبةنشاط التعلم ىو احلالة جعلها قصدا. وادلدرس جاعلها لتعليم 

ة بني ىذين العنصرين اإلنساين التفاعل وبوصفو متعلما. وينمو من ادلكامل الطلبةمعلما و 

التعليمي عن طريقة استخداـ ادلواد التعليمية كوسيلتها. فدورت مجع ادلكونات كاملة لتحقيق 

 6األىداؼ التعليمية احملددة قبل أف يتم التعليم.

حيمل إىل تغيري الذايت اإلنسانية من السلوؾ، ادلعرفة وغريىا اليت مل التعلم ىو نشاط 

ا التغيري ذاتيا بل جيتاج إىل العملية ادلستمرة. ويتمكن ىذا، بأف يتطور البشر وتغري يكن ىذ

إىل أفضل التوجيهات. لذلك، للحصوؿ على أحسن النتائج، فيحتاج إىل اىتماـ بعض 

 مبادئ التعلم كما يناسب بقوؿ ديوا كيتوت سوكردي :

 أف ينجح التعلم، إذا رآه التلميذ ىدؼ التعليم ادلقصود. .1
 أف يكوف اذلدؼ من حياة التلميذ. .2

                                                             
4
Achmad Maulana, dkk., Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Absolut, Yogyakarta, 2011, hal 9. 

5
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), 

Cet. V, h. 2 
6
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h.11 
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إذا أصبح اذلدؼ مثنا للتلميذ، فينشط دلقابلة التحديات والصعوبات واألحواؿ  .3
 غري مطلوبة ذلم.

وباألفضل، تتكوف عملية التعليم من األشياء اليت البد للتالميذ تعلمها باإلضافة  .4
 لألحواؿ ادلتنوعة اليت تساعد يف عملية التعلم والتعليم معا.

 ركز نشاطات التعليم ونتائجها على اذلدؼ األساسي.أف ت .5
 تعبري استبجابة التلميذ ككل متعاوف، باجلسد والروح. .6
 أصبح التلميذ متوجها ردوده إىل البيئة. .7
 

اعتمادا على اآلراء ادلبينة أعاله، تبٌت العالقة العالية وادلدعمة بني ادلبدأ وادلبادئ 

كن فيها مفاعلني، لتت الطلبةلتعلم زلاولة واشًتاؾ األخرى. فبذلك، ينبغى التزاـ لعملية ا

 الدوافع والرغبات تقدـ إىل حتقيق إصلازات التعلم.

يف عملية التعلم والتعليم، مل خيلع من أية اجلوانب ادلتنوعة اليت تأثر عليها، وتتناسب 

 ىذا الرأي مبا قاؿ :

"اجلوانب الداخلية )اجلانب الذي يأيت من نفسو(، اليت تتكوف من اجلانب الصحي، 

مستوى الذكاء، االىتماـ، الرغبة، واالمكانات وللجانب اخلارجية اليت تتكوف من 

األسرة )اجلانب الولداين، األحواؿ ادلنزلية، أحواؿ االقتصادية ادلنزلية(، اجلوانب 
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يمية من يد ادلدرس، طرؽ التعليم اليت يستخدمها تعلادلدرسية )طريقة عرض ادلواد ال

، البيئة ادلدرسية، ادلدرس، معيار التعليم، إكماؿ األدوات التعليمية اليت ىيأهتا 

والنظـو ادلدرسية(، اجلوانب االجتماعية )الوسائل االجتماعية، األصدقاء، فعالية 

 7يف اجملتمع(". الطلبة

التعلم والتعليم مل جتري خالعة بوجود اجلوانب اعتمادا على ىذا الرأي، أف عملية 

 .الطلبةادلتنوعة، ومن تلك اآلثار ادلذكورة، أصبح ادلدرس أكثر دور يف تأثري إصلاز تعلم 

 : 39قاؿ اهلل تعاىل يف سورة النجم اآليات 

 (39) 8وأف ليس لإلنساف إال ما سعى

التعلم اجليد ومناسبتها فعالية ىذه اآلية، دعمت نشاطات التعلم إىل  تعليقا على

وتأثر على نتائج التعلم. كادلؤسسة التعليمية الرمسية وادلتخصصة بالدين اإلسالـ، كانت 

"اخلريية" الثانوية اإلسالمية نتار ذلا ادلسؤولية والتقنية للعمل واضحة. وإحدى  دلدرسةاال

ة، والنشاط ادلبحوث ىو الدروس ادلتعلمة فيها درس اللغة العربية. يف ىذا تعليم اللغة العربي

                                                             
7
Muhammad Dalyono, Belajar dan Pembelajaran, ( IKIP Semarang Press, 2005), h.230 

8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung, 2010, hal 

527. 



6 
 

مؤشرات نشاطات التعليم يف مادة "اذلواية" وىي أف يقدر التلميذ على القراءة، الًتمجة، 

 إجابة األسئلة، وأخذ األسوة.

 3وعرفت عن نتائج ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف العاشر

ركز  دلدرس أكثر دور أو بالعبارة األخرى"اخلريية" الثانوية اإلسالمية، يدور ا دلدرسةباال

( وأكثره استعماال من التعليم الذي يركز يف يد teachercenteredالتعليم يف يد ادلدرس )

والنشاط الغالب يف عملية التعليم فاعلني.  الطلبة(. مل يشًتؾ studentcentered) الطلبة

غالبة ومل  الطلبةالذي حيملو ادلدرس ىو نشاط االستماع شلا وصلو ادلدرس، مل تكن فعالية 

ادلعينة فقط. وتتوقع ىذه الواقعة من عدـ  الطلبةتتكمل عنها وتتضمن عملية التعليم إىل 

 ة سليما.قابلني بدروس اللغة العربي الطلبةاستيعاب ادلدرس اسًتاتيجية التعلم اليت جتعلو 

. عند ميلفني ؿ. سيلربمني، أف ليس من الطلبةويبقى من إيصاؿ ادلدرس ادلواد ويستمعوهنا 

. الطلبة أذىاف إىل دفق التيتت للمعلومات نتيجة التعلم ليسعني التعليم أمر احلكاية.

 يكوف جتديدا، ورلرد تفسريات. أنفسهم الطلبةلدى  العقلية األعماؿ إشراؾ التعلم يتطلب

 ببساطة تنشط دائمة دراسةال مثمر كوفي أف ديكن الذي التعلم ظلط. دائم تعلمب مثارىا ىناؾ

 من الحيصى عدد على الطلبة يعمل أف وجيب ،انشط التعلم يصبح حىت ميالتعل أنشطة

 أف جيب. ماتعلموه وتطبيق ادلشاكل وحل األفكار ويدرس الدماغ، تستخدـ أف ينبغي. ادلهاـ
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 ًتؾيما غالباً  يكوف التلميذ حىتة. عاطفيالو  باحلياة ونابضة ومتعة ذكيا انشط التعلم يكوف

 9و.منصعب يعتقد حبرية تحرؾي مقاعده،

 التعلم اسًتاتيجيات. ميالتعل وأساليب باسًتاتيجيات وثيقا ارتباطاً  التعلم صلاح يرتبط

 احلاالت سلتلف عن والتكيف ،اإلبداعي ستقل،ادل التفكري إىل الطلبة تشرؼ سوؼ ادلناسبة

 عدـ إىل ؤدت أف ديكن افإهن ،ذلا العواقب القاتلة االسًتاتيجية حتديدعدـ ضبط  10.تحدثال

تالميذه. وفقا ميلفني سيربمني يف   مجيع ميالتعل من واجل حياوؿ ادلدرس ىنا إعداد. ميالتعل

التعليم الفعاؿ " أف السًتاتيجية التعليم ذلا دور كبري يف تكوين ActiveLearningكتابو "

وغري  والتعلم التعليم عملية حققتدل عادة ،الطلبةعلى  مل يأثر شيء الذي التعلمو  11وادلسرور.

 وادلدرس 12.التعليمية األىداؼ تحقيقل خطرية عقبة ديثل ادلؤكد من فقدأصبح. ادلتناسقة

 أجل من التعلم وعملية م،يالتعل على تؤثر أو تدعم أف ديكن اليت األشياء معرفة إىل حيتاج

 التعليمية. النتائج من قدر أقصى حتقيق

                                                             
9

Melvin Silbermen, Active Learning101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa 

Cendekia, 2013), h. 9 
10

Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD, 2002), 

h. 96 
11

Melvin Silbermen, Active Learning, terj. Sarjuli, dkk, (Yogyakarta: Yappendis, 2005), h. xxi 
12

Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zein, Op. Cit, h. 7 
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بونج اتار الن"اخلريية" الثانوية اإلسالمية ن دلدرسةوأشريت نتائج ادلقابلة ادلؤدية يف اال

عن  الطلبة، من عدـ معرفة و فهم الطلبة، تعترب اللغة العربية كدرس صعب أف يفهمو اجلنوبية

اللغة العربية يف حياهتم اليومية. والعائق الرئيسي الظاىر ىو يف متابعة تعليم اللغة العربية يف 

الفصل تقصري ادلدرس يف تطبيق االسًتاتيجيات الطرؽ التعليمية يف التعليم. وتعاقب لعدـ 

 يف التعليم، الف عدمهم يف اشًتاؾ عملية التعليم. الطلبةفعالية 

بونج اتار الن"اخلريية" الثانوية اإلسالمية ن دلدرسةادلالحظة باالوتوصلت نتائج 

"اخلريية"  ادلدرسةب 3الصف العاشر الطلبةسببة الطلفاضة فعالية اجلوانب إىل الناجلنوبية بأنواع 

 تار يف عملية التعليم، ومكن حتقيقها يف ىذا اجلدوؿ التايل :االثانوية اإلسالمية ن

 1الجدول 
 3الثامناللغة العربية لدى تالميذ الصف  دراسةنشاطات 

  تنجغاموس مقاطعة كوتا أغونج 1الحكومية  اإلسالمية المتوسطة المدرسةب
 م 7118-7117للعام الدراسي 

 الصنف مجموع 6 5 4 3 7 1 أسماء رقم
1 Sigit Widodo  

 ادلتوسط 4   √ √ √ √
2 Arifin  √ √    2 األدىن 
3 Dian Antoro 

 األدىن 2    √  √
4 Lailaturohman 

 األدىن 2     √ √
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5 Setia Puji Lestari 
 األدىن 2    √  √

6 Melva Dewi Novianti  √ √    2 األدىن 
7 Andriyani Wahyuni 

 ادلتوسط 3   √ √  √
8 Diah Wardani 

 ادلتوسط 3   √ √  √
9 Ari Setiawan  √ √    2 األدىن 
10 Agus Hardianto 

 األدىن 2     √ √
11 Marlina 

 األدىن 2    √  √
12 Diky Apriyanto  √ √    2 األدىن 
13 Yuni Barirotus Sa’adah 

 األدىن 2    √  √
14 Septi Awalia 

 ادلتوسط 3   √ √  √
15 Siti Arsah 

 األدىن 2     √ √
16 Afan Fauzi 

 األدىن 2    √  √
17 Anisa Rahayu 

 األدىن 2     √ √
18 Diky Alfiyan 

 األدىن 2    √  √
19 Mar’atus Sholihah 

 ادلتوسط 4   √ √ √ √
20 Sesilia Nuke Wulandari 

 ادلتوسط 4   √ √ √ √
21 Yuni Siswanti 

 األدىن 2    √  √
22 Dewi Suryani 

 األدىن 2    √  √
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23 Adi Apriadi 
 األدىن 2     √ √

24 Ahmad Salamun 
 ادلتوسط 4   √ √ √ √

25 Dian Moneyta Fitri 
 األدىن 2    √  √

26 Dewi Ayu Lestari 
 األدىن 2     √ √

27 Syntia Ventirawati 
 األدىن 2     √ √

28 M. Ubaidillah al Harisi 
 األدىن 2     √ √

29 Ma’mun Hidayatullah 
 األدىن 2    √  √

30 Agus Priatmoko 
 األدىن 2     √ √

31 Septian Budi Prihatin 
 ادلتوسط 3   √ √  √

 2015 من أكتوبر 21ادلصدر : نتائج ادلالحظة القبلية بتاريخ 
 

 : الطلبة دراسةبيانات مؤشرات نشطات 
 اىتماـ شرح ادلدرس .1
 اآلخرين الطلبةكتابة ـ شرح ادلدرس أو  .2
 التعاوف باجملموعة .3
 أثناء التعليم.تطبيف التدريبات أو ادلمارسة  .4
 أو تقدًن الرأي. األسئلة طرح علىالطلبة قدرة .5
 اآلخرين. الطلبةردود اآلراء أو األسئلة من  .6
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 7الجدول 
 الطلبة النسبة المئوية لنشاطات دراسة

 النسبة المؤية المجموع الطلبةالمعيار إلتقان نشاطات  رقم
 - - شلتاز 1
 % 13 4 متوسط 2
 % 87 27 أدىن 3

 
الصف  الطلبة دراسةاعتمادا على نتائج مالحظة الباحثة، مل تتكامل نشاطات 

بونج اجلنوبية، مع النسبة ادلؤية دلعيار اتار الن"اخلريية" الثانوية اإلسالمية ن ادلدرسةب 3العاشر

وىم سلبيوف. الف ما زاؿ ادلدرس مستخدما  الطلبة% أو أكثر من نصف عدد  87اإلدىن 

بصعوباهتم يف  الطلبةسلبيني. وشعروا  الطلبةيم اليت ركزت عليو حىت يكوف باسًتاتيجية التعل

فهم ادلواد ادلشرحة من قبل ادلدرس باستخداـ طريقة اخلطابة واالستجواب. الف كانت ادلواد 

 على استيعاب النص العريب وىي عن "اذلواية". الطلبةالتعليمية يف ذلك الفصل تتطلب قدرة 

يف  MakeaMatchمع إتقاف الباحثة حلل تلك ادلشاكل بتطبيق اسًتاتيحية االزدواجية 

أف تكوف أحسن فعل ويزداد إصلاز  الطلبة دراسةعملية التعليم هبدؼ إىل ترقية نشاطات 

 .الطلبةتعلم 



12 
 

عند رومساف اسًتاتيجية االزدواجية ىي إحدى اسًتاتيجيات يف التعليم التعاوين. 

من قبل لورنا جوراف، وإحدى ادلزايا ذلذه  1994تتطورت اسًتاتيجية االزدواجية أوذلا يف عاـ 

 يف ادلوضوع، أو ادلفهـو حوؿ التعلم أثناء الزوج باحثي الطلبةيكوف أف ااالسًتاتيجية ىي 

أصبحت اسًتاتيحية االزدواجية إحدى االسًتاتيجية ادلهمة يف الفصوؿ  13.لطيف جو

( 3( تبدير ادلواد، و 2( تعمق ادلواد، 1الدراسية. وهتدؼ ىذه االسًتاتيجية إىل 

edutainment.14  الطلبةتظهرت اسًتاتيجية االزدواجية أفضل فعالة لدى عند إمساعيل 

)التعليم الفعاؿ،  PAIKEMالستيعاب مواد اللغة العربية، ألهنا تضمنت من اصطالح 

 على تطبيقها ديكن اليت ميالتعل عمليةل هنجمبعٌت  PAIKEM و(. متعادلو  اإلبداعية،ادلبتكر، 

 القائمة ادلادية التأثري األقصى احلد حتقيق أوالً  أشياء، ثالثة حتسني ديكن أف يرجح مالئم ضلو

 النفسية العمليات حتو الثانية القائمة من احلداألقصى لتحقيق والروح الروح، تأثري إىل

 15.الروحية للحياة الثالثة التجربة ضلو والتوجيو االجتماعية، والنفسية

                                                             
13

Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru,(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h. 223 
14

Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), h. 251 
15

Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail Media 

Goup, 2008), h. 5 
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فاعلني يف تنفيذ التعليم،  الطلبةحيمل استخداـ ىذه اسًتاتيجية االزدواجية إىل دور 

  ألف تتضمن ىذه االسًتاتيجية بعض الطرؽ والتقنيات جتعل أحواؿ التعليم فعالة، مبتكرة،

 سيفهموف. ميالتعل عملية يف للمشاركة الطلبةمحيع  االسًتاتيجية ىذه وتدعوإبداعية وشلتعة. 

 ادلستخدمة بالتقنيات ضمنت ىذه االسًتاتيجية األهن ،من ادلواد اليت عرضها ادلدرس أفضل

وأما خطوات  .وادلرح بالكفاءةى وتتسم فعالة التعلم عملية تكوف حىت ،ادلتنوعة واألساليب

 التعليم من خالؿ اسًتاتيحية االزدواجية ىي كما تلي :

بدور  تتطابق اليت ادلواضيع بعض على حتتوي ةبطاقات العديدال درسادل إعداد .1
 واجلانب احملجوزة من بطاقة األسئلة البطاقة من واحدال انباالستعراضة )اجل

 (.جابةاإل بطاقة شكل يف البطاقة من األخر
 القابضة. قةبطاال السؤاؿ من أو اإلجابة تفكريو  بطاقةال على كلطالب حيصل .2
أف يبحث كل تلميذ عن زوجو ادلمسك بالبطاقة ادلطابقة بو )بطاقة السؤاؿ أو  .3

 اإلجابة(.
 الذي يطابق بطاقتو قبل احلد األقصى.أف تكايف نتائج التلميذ  .4
 حيصل طالب كل أف حيث أخرى، مرة البطاقات تعديل ،األوىل الدورة وبعد .5

 .وىلمجرا سابقتها، عن ةختلفادل اتبطاقال على
 16.تابعادل والتلخيص التوضيحىذه العملية ب هناية .6

                                                             
16

Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2012), h. 46 
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 قوةأحسن التحقيق و ال على الطلبة تدريبإىل  االسًتاتيجية ىذه تطبيق ويهدؼ
 ادلواد ادلطلوبة. فهمل

من البيانات السالفة، رغبت الباحثة على اختيار اسًتاتيجية االزدواجية، ألف عند 

الستيعاب مواد اللغة العربية،  الطلبةإمساعيل تظهرت اسًتاتيجية االزدواجية أفضل فعالة لدى 

(. ويرجى متعادلو اإلبداعية،)التعليم الفعاؿ، ادلبتكر،  PAIKEMألهنا تضمنت من اصطالح 

أثناء عملية التعليم  الطلبةاىتماـ من تطبيق ىذه اسًتاتيجية االزدواجية يقدر على ترقية 

ويكوف التعليم ادلقصود أحسن مثري، شلتع وقادرا على ترقية نشاطات تعليم اللغة العربية لدى 

 .الطلبة

 
 تحديد البحث ب 

 جير اليت ادلواد مع تتناسب اليت التعلم وطرؽ اسًتاتيجيات حتديد يف ادلدرس دقة أقل .1
 .يتدريسها

 يف تعلم اللغة العربية. الطلبةصعوبة  .2
 ادلدرسةبطَلَبِة الصَِّف الثَّاِمن َ  لدى على تعلم اللغة العربية الطلبةتقصري يف رغبة  .3

تَػَوِسطَة ااِلْساَلِميَّة احُلُكْوِميَّة االوىل تنجاموس كوتا 
ُ
 .كونجأادل
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 البحث مشكلة ج 
. وبالنسبة إىل أسئلة البحث ىي الواقع مع الفعلية اخلطة بني فجوةىي الادلشكلة 

 17.البحث من جاباتاإل عن للبحث اليت تقًتح قصدا الوقائع

 أف ينبغيو  ادلشكلة، لحل البشر حترؾ صعوبةويقوؿ القوؿ األخر إف ادلشكلة ىي ال

 18إليها دواما. نذىب عندما ،(عاجلتها ميق طرمع) جتاوزىا كعقبة ادلشكلة إليها ينظر

 جيب بينما الفجوةواعتمادا على اآلراء ادلذكورة، واستخالص منها أف ادلشكلة ىي 

 عن والبحث ،حلها جيب ىاوأهنا خصائص وذلا قيقةاحل يف مايوجد مع فيها  يكوف أف

 دلعاجلتها. خرجادل

اعتمادا على خلفية البحث أعاله، وأسئلة البحث ادلقًتحة ذلذا البحث ىي : "ىل 

تَػْرِقَيُة أَْنِشطَة التَػَعليم اللغَة الَعرَبِيَّة يقدر على  Make a Matchمن خالؿ اسًتاتيجية االزدواجية 

تَػَوِسطَة ااِلْساَلِميَّة  دلدرسةبا طَلَبِة الصَِّف الثَّاِمن منل Make A Match ةيَّ جِ يْ اتِ ًتَِ سْ اِ بَِتطْبِْيِق 
ُ
ادل

 ؟.ـ 2018 -2017العاـ الدراسي  كونجأ احُلُكْوِميَّة االوىل تنجاموس كوتا 

 
 فرضية العمل د 

                                                             
17

Nana Sujana, Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah, (Jakarta: Sinar Baru, Edisi revisi, 2000), h. 

21 
18

Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsito, 1981), h. 33 



16 
 

 ألسئلة العريضة اخلطوط ذكر حيث البحث، أسئلة ضلو ؤقتةادل جابةالفرضية ىي اإل

 نظرية أساس على ادلقدمة اإلجابات ألف مؤقتة، تكوف أفي ىو  سؤاؿ،ال شكل على البحث

 مجع خالؿ من عليها احلصوؿ مت اليتالتجريبية  احلقائق إىل ستندتدلو  ومتصلة جديدة

 Make a Matchوأما الفرضية اليت طلبتها الباحثة ىي " من خالؿ اسًتاتيجية   19.البيانات

لطلَبَِة الصَِّف  Make A Match ةيَّ جِ يْ اتِ ًتَِ سْ اِ تَػْرِقَيُة أَْنِشطَة التَػَعليم اللَغة الَعرَبِيَّة بَِتْطِبْيِق يقدر على 

تَػَوِسطَة ااِلْساَلِميَّة احُلُكْوِميَّة االوىل تنجاموس كوتا  ادلدرسةب الثَّاِمن
ُ
العاـ الدراسي  كونجأادل

 ".ـ 2017-2018

 

 

 
 
 أهداف البحث ومنافعه. ه 

 أىداؼ البحث .1

                                                             
19

Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 96 
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 Make A Match ةيَّ جِ يْ اتِ ًتَِ سْ اِ تَػْرِقَيُة أَْنِشطَة التَػَعليم اللَغة الَعرَبِيَّة بَِتْطِبْيِق يهدؼ ىذا البحث إىل 

تَػَوِسطَة ااِلْساَلِميَّة احُلُكْوِميَّة االوىل تنجاموس كوتا كونج ادلدرسةبطَلَبِة الصَِّف الثَّاِمن ل
ُ
العاـ  ادل

 ـ 2018-2017الدراسي 

 منافع البحث .2

للعاـ  ونجكوتا كاموس  تنج االوىلادلتوسطة االسالمية احلكومية  لمدرسةل ( أ

 ".  ـ 2018-2017 الدراسي

يرجى لتطبيق ىذه اسًتاتيجية االزدواجية بكوهنا إحدى اسًتاتيجيات لًتقية 

ادلتوسطة االسالمية  دلدرسةمن اال لدرس اللغة العربية الطلبةدراسة نشاطات 

 ـ 2018-2017 للعاـ الدراسي ونجكأتنجاموس كوتا  االوىلاحلكومية 

يرجى لتطبيق ىذه اسًتاتيجية االزدواجية بكوهنا إحدى اسًتاتيجيات  للتالميذ

 التباع عملية التعليم يف الفصل. الطلبةحىت تدفعوا  الطلبة دراسةلًتقية نشاطات 



 الثانيالباب 
 اإلطار النظري  

 
 الدراسةشاطات ن . أ
 الدراسةتعريف نشاطات  .1

 من( والتالميذ ادلدرس) التفاعل عملية أنشطة مجيع دبعٌت تنفيذ الدراسةنشاطات 

 وجود ألن التالميذ، على الًتكيز يتم هنا ادلقصود التعليم. النشاط أهداف ربقيق أجل

 التالميذ نشاطات .نشاطات التعلم حالة بكون وبالتايل التعليم، عملية يف التالميذ نشاطات

للتعلم.  التالميذ ودوافع رغبة وجود على هي إحدى مؤشرات التعلم والتعليم أثناءعملية

سيكون التلميذ له النشاط، إذا متخصص مثل : مل يًتك بطرح السؤال إىل ادلدرس، إرادة 

سللة، فارح إذا أتا  العمل، وغَت ذل.. لعمل الواجبة ما قدمها ادلدرس، قادر على إجابة األ

 أقصى نتائج إىل التوصل إىل وهتدف الكامل، الوعي مع التعليمية األنشطة هذ  وتنفذ

 التعلم. 

 أجراها من البيانات ادلذكورة، ديكن استخالصها بأن نشاطات التعلم هي نشاطات

 ادلالحظات، أخذ القراءة، االستماع، طرح السؤال، وشرحه، بادلدرس االهتمام مثل التالميذ،

 التعلم نواتج التلميذ تعزيز إىل ادلطاف هناية يف هتدف اليت ادلنزلية، والواجبات بالتمارين القيام
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 على ،كما عربها راهاينالنفسي، البدنيو النشاط التعلم على يف لنشاط وتشمال هبم. اخلاصة

 : التايل النحو

 كان سواء األنشطة، من واسعة رلموعة خالل من كوني أن جيب ناجحال تعلمال

 ،اأطرافه مع اطاتالنش بتطبيق ُتقابل أصبح التالميذ هو البدين النشاط. أونفسية ذبسدية

 السليب وال عرضال يف واالستماع، اجللوس رلرد ليسو  العمل، أو اللعب ،شيئ وتكوين

تنفيذ  يف كثَتةوتستفيذ   كثَتة تعمل بلدها داخل السلطة إذا( النفسية) نفسية نشاط.الوحيد

 9حيتاج يف التعلم إىل النشاطات، لن يكون التعليم جيدا إذا مل جيرى النشاط فيه. التعليم.

 نشاطعلى  تشمل اليت األحداث من سلسلةالتعلم والتعليم هي  عملية ات يفنشاط

 التفكَت، االستماع، ،وادلالحظة واضحة، غَت األمور من أطلب التالية، الدروس يف التلميذ

 .ميالتعل ربقيق تدعم أن ديكن واليت احملدوثة األنشطة ومجيع قراءة،ال

 عند باول د. ديَتجه، النشاطات ذلا أنواع، وهي :
النشاطات البصرية، على سبيل ادلثال : القراءة، نظر الصور، مالحظة التجريبية،  (أ 

 ادلظاهرة، ادلعرضة، مالحظة العاملُت اآلخرين، أو يلعبون.
اللسانية، على سبيل ادلثال : فتح الوقائع أو ادلبادئ، تعليق احلدوث، النشاطات  (ب 

 طرح األسللة، التعليقات، ادلقابلة، ادلناقشة واالنقطاع.

                                                             
1
Rohani, Psikologi Belajar Peserta Didik, Remaja Rosdakarya, Jakarta, Cet.II, 2002, hal 40. 
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النشاطات السمعية، على سبيل ادلثال : مساعة عرض ادلواد، مساعة احملاورة أو  (ج 
 ادلناقشة اجلمعية، مساعة األلعاب، مساعة ادلذياع.

الكتابية، على سبيل ادلثال : كتابة القصة، التقرير، اإلنشاء، النشاطات  (د 
 التلخيص، قضاء االختبار، وإمالء االستبيانات.

النشاطات الصورية، على سبيل ادلثال : التصوير، تكوين الرسوم البيانية، اخلريطة  (ه 
 واألمناط.

ت، النشاطات ادلصفوفية، على سبيل ادلثال : تأدية التجريب، اختيار األدوا  (و 
 .الرقصوالبستنةتأدية ادلعرض، تكوين األساليب، استعراض األلعاب، 

 ربليل ادلشاكل، وحل تذكرالو  التفكَت، على سبيل ادلثال : العقلية النشاطات (ز 
 .القرارات وازباذ العالقاتوربليل  العوامل،

ة، على سبيل ادلثال : تغريق الرغبة، التفريق، الشجاعة، العاطفي النشاطات (ح 
 مع وتتداخل ،اجملموعة يف ادلتنوعة النشاطاتهذ   مجيع توجدوغَتها. و الوضوح 

 0.البعض بعضها
 الدراسةنشاطات  أنواع .2

 مثله سومانتو أمثلة من أنواع نشاطات التعلم، منها كما تلي :
االستماع وهو إذا استمع شحص يف األحوال ادلعنية بادلراحل ادلعينة لتحقيق  (أ 

 أهداف التعليم.
 ادلشاهدة. (ب 

                                                             
2
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, Cet 13, 2011, hal 172-173 
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 اإلمساك. (ج 
 الكتابة (د 
 القراءة (ه 
 التلخيص. (و 
 مالحظة اجلداول والرسوم البيانية. (ز 
 تصميم األورق التدريبات. (ح 
 ادلذاكرة. (ط 
 التفكَت. (ي 
 3التمرينات/التدريبات. (ك 

 الدراسةفوائد نشاطات  .3
 ولنشاطات التعلم ذلا فوائد يف عملية التعليم، منها :

 حبث التلميذ عن خربته، ويشعر بنفسه مباشرة. (أ 
 الذايت يطور شخصية التالميذ.العمل  (ب 
 .الفريق عمل بدور  سهلت أن ديكن واليت ،التالميذ بُت نسجمةادل شراكةال زراعة (ج 
 خدمة أجل من مفيدةو  وقدراهتم، رغبتهم إىل استناداً  والعمل التالميذ تعلم (د 

 .الفردية الفروق
 .اآلراء وتوافق والتداول الدديقراطية تعلمال ومناخ والتعلم، االنضباط تعزيز (ه 

                                                             
3
Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Rineka Putri, Jakarta, Cet I, 2006, hal 19. 
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 وأولياء ادلدرسُت بُت والعالقة احمللي، واجملتمع ادلدرسة بُت التعاون وتعزيز تنمية (و 
 التالميذ. تعليم يف مفيدة اليت للتالميذ األمور

 وكذل. النقدي، والتفكَت التفاهم رتطو ي وملموسة،حيث بواقعية التعلم وجيري (ز 
 اللفظي. دوثاحل دلنع

 4.لديناميا كاملال رلتمع يفكما هو  م،يوالتعل التدريسينمو نشاط  (ح 
 
 
 الدراسةنجاح نشاطات  علىالجوانب المتأثرة  .4

 ادلدرس (أ 
. ميالتعل أنشطة امسلاحل صلاح ادلدرس يتصدر الدراسية، الفصول يف التعلم عملية

 تؤثر اليت األمور كبعض هناالتالميذ.  مع مباشرة يتعامل الذي الشخص هو وادلدرس

 مهنية موقف ،ادلدرس قدرة أي ،ادلدرس زاويةىإل نظرب التالميذنشاطات  صلاح على

 5التعليم. رلال يف واخلربة التعليمية، واخللفية ،ادلدرس

 

 

                                                             
4
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Angkasa, Bandung, Cet III, 1994, hal 

42. 
5
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana 

Prenada Media, Jakarta, Cet 8, 2011, hal 143 
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 التعلم تسهيالت (ب 
. لتعلما تسهيالت بتوافر أيضا يتأثر أن ديكن نشاطات تعلم التالميذ صلاح

 ،للتالميذ ادلقاعد وإعداد الدراسية الفصول تتضمن اليت الوسائل توافر ذل. ويشمل

 .التعليمية وادلوارد ،التعليم ووسائل

 بيلة التعلم (ج 
 هناك. شاطات تعلم التالميذن على يؤثر أن ديكن آخر عامل يه التعلم بيلة

البيلة و  )البدنية( ادلادية البيلة: مها  التعلم، بيلة يف تضمينها سيتم اليت األشياء من اثنُت

 تتوفر ادلثال، سبيل وعلى ادلدرسة، من والشرط الدولة على يشملتو  ادلادية البيلة. والنفسية

. قعت أين وحيث ادلراحيض، ادلقصف، ادلكتبة، ادلختربات، الدراسية، الفصول من العدد

 6.ادلدرسة بيلة يف القائم اجتماعي اخال هومن النفسية البيلة

 التعليم عملية يف جداً  هامة هي التعلم نشاطات يفهم، أن ديكن فإنه وهكذا

 بوجودعلى وجه احلسن.  وادلمارسة، احملاولة، للتفكَت فرصة لدى التالميذ ألن والتعلم،

 .التالميذ بأحوال جيدة تعلم ستقوم نشاطات ،ةيداجل تعلمال تسهيالت

 

                                                             
6
Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual (Konsep dan Aplikasi), Refika Aditama, 

Bandung, 2010, hal 62 
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 الدراسةمحاولة المدرس لترقية نشاطات  .5
 لدى يكون أن جيب ولذل.،. والبيلة ،للتالميذ واألسوة الدورب أصبح ادلدرس

 قرارال ازباذ على اقادر  ادلدرس كوني أن ينبغي .واالنضباط والسلطة، ادلسؤولية ادلدرس

 فضال الكفاءات، وتكوين بالتعلم ادلتصلة ادلسائل من متنوعة رلموعة يف وخباصة ،مستقال

 التصرف على اقادر  كون ادلدرسي أن جيب. والبيلة التالميذ لظروف وفقا التصرف عن

 رؤسائهم أوامر نتظريالوالتالميذ و  ميالتعل دبشكلة يتعلق فيما والسيما اذلدف، على بالضبط

 يف ويرغبوا يهتموا أن حيثالتالميذ اهتمام ذبديد على قادراً  كونيل .ادلدارس مديري أو

 القيام تعُتت اليت احملاوالت سلتلف حيدث مث، ادلقدمة العربية اللغة دروس وتنفيذ متابعة

 والعالية والفعالة التواصل اإلجيايب، والتفاعل التالميذ اهتمام لتشجيع ،ادلدرسُت منقبلاهب

 :كالتايل واخلطوات نوعية،الو  ،والتعليم التعلم لتجسيدعملية ادلتوقعة

 استخدام الطرق التعليمية .9
 من إحدى ،للتالميذ ادلواد تقدمي يف تنوعةادلو  ناسبةادل يةميتعلالطرق ال استخدام

 والتعلم التعليم أنشطة وتنفيذ دلتابعة التالميذ اهتمام إزداد أجل من ادلدرس زلاوالت

 مناسبة ادلدرس تدريس يف ادلستخدمة الطريقة كانت إذاوالسبب،  .العربية اللغةلدرس 
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 .ادلدرس يقدمهاالذي  الدروس دلتابعة ،التالميذ اجتذاب إىل يؤدي أن سوف ومتنوعة،

 7ادلوجهة. ادلشاكل حل يف الطالق بعض تارخي البشرأن ديكن احلريةيعٍت عامل

 تقدمي اإلشراف للتالميذ .0

 التالميذ اهتمام تأثَت على يف العربية اللغة مدرس يقوم هبا جينب احملاولة األخرى

 اإلشراف أو التوجيه تقدمي، معالعربية اللغة دروس وتنفيذ اتباع يف مهتمُت تكونل

 سوف ،ادلدرس من اإلشراف اإلرشاد خالل من ادلشي .العربية اللغة تعلم أمهيةللتالميذ 

 .اللغة العربية دروس يف كبَتة مرغبة له التالميذ يكون

 يةالتعليم ادلرافق وتوفَت استخدام .3

 يف أما ادلدارس، مجيع يف توفرةادلو  كاملةال التعليمية ادلرافق وتوفَت باستخدام

 دروس دلتابعة التالميذ اهتمام يعزز واحد جذب هو األخرى، الدعائم أو األدب شكل

 أو الدعائم استخدام كيفية التدريس يف ادلدرس ربديد وجه على .العربية اللغة

 .العربية اللغةتعليم  متابعة يف التالميذ لًتقية رغبةا منه سعيا ادلتاحة، التسهيالت

نشاطات تعلم التالميذ يف  يف ترقية العربية اللغة دلعلمي احملاوالت ذل.، إىل وباإلضافة

 :عدة،هي بطرق لقيام ديكنا ،والتعليم التعلم عملية

                                                             
7
Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008),hlm 75 
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 .ماللغةالعربيةيفيتعلدلتعتكوين جو الفصل ا (أ 
 .فيتعلماللغةالعربيةالتالميذياسرانتباه (ب 
 .أمهيةومزاياتعلماللغةالعربيةظهور  (ج 
 .اللغةالعربيةتعليمنهجيةفيادلو الطرقادلناسبةاستخدام (د 
 العربية، بالكتاية أو حفظ ادلفردات.تأدية شلارسة اللغوية  (ه 
 8تقدمي النصائص لينشطوا التالميذ يف التعلم. (و 

 
 ادلدرس حملاوالت ادلختلفة األشكال أن الواضح فمن أعال ، ماورد الرأي إىل استناداً 

 مغرية ،تكوين جو الفص ادلتع هي اليت العربية اللغة تعلم يف ترقية نشاطات تعلم التالميذ يف

 اللغة تعليم يف نهجيةادلو  ادلناسبة الطرق استخدام، العربية اللغة تعلم أمهية وإظهار الدراسة،

، تأدية شلارسة اللغوية العربية، بالكتاية أو حفظ ادلفردات، تقدمي النصائص لينشطوا العربية

 التالميذ يف التعلم.

 أعال ، ةموضح هي كما لًتقية نشاطات تعلم التالميذ الطرق بعض إىل باإلضافة

 ترقية أجل من وافزاحل إعطاء يف ادلدرس يقدمها أن ديكن اليت احملاوالت من العديد هناك

 : كمايلي أي العربية، اللغة درس يف نشاطات تعلم التالميذ

 
                                                             

8
Tayar Yusuf, Ilmu Praktek Mengajar, (Bandung: Al-Ma’arif, 1999), h. 98-99 
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 .التعلم علىالتالميذ تشجيع بعث (أ 
 ا.ملموس التعليم هناية يف التالميذ به القيام ديكن ما شرح (ب 
 للتوصل زلفزة تكون أن ديكن حىت ،التالميذ إصلازا ضلو دايااذل أو كافتتادل إعطاء (ج 

 ا.الحق احلياة يف أفضل ربقيق إىل
 9تشكيل العادة اجليدة للتعلم. (د 

 
 ادلدرس حملاوالت ادلختلفة األشكال أن الواضح فمن ماوردأعال ، الرأي إىل استناداً 

 على التالميذ تشجيع بعث هي اليت العربية اللغة تعلم يف ترقية نشاطات تعلم التالميذ يف

 دايااذل أو كافتتادل إعطاءا، ملموس التعليم هناية يف التالميذ به القيام ديكن ما شرح، التعلم

ا الحق احلياة يف أفضل ربقيق إىل للتوصل زلفزة تكون أن ديكن حىت ،التالميذ إصلازات ضلو

 وتشكيل العادة اجليدة للتعلم.

 

 

 

 
 

                                                             
9
 Slameto, Op.Cit,  hlm 99 
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  Match a Make استراتيجية  . ب
 Match a Makeتعريف استراتيجية  .1

عند رومسان اسًتاتيجية االزدواجية هي إحدى اسًتاتيجيات يف التعليم التعاوين. 

من قبل لورنا جوران، وإحدى ادلزايا ذلذ   9994تتطورت اسًتاتيجية االزدواجية أوذلا يف عام 

 يف ادلوضوع، أو ادلفهوم حول التعلم أثناء الزوج باحثي أن يكون التالميذااالسًتاتيجية هي 

 92لطيف. جو

 Lornaاليت وضعتها (Make A Match) اإلزدواجية االسًتاتيجية مفتاح اذلدى، عند

Curranجو يف ادلوضوع، أو ادلفهوم حول التعلم أثناء الزوج باحثي يكون التالميذ هي اليت 

 هذ  استخدام ديكن99الفصل. ومستويات ادلوضوعات مجيع على تطبيقها ويتم لطيف

 االسًتاتيجية هذ  تصميم مت. أوالكالم االستماع أو كتابةال أو لقراءةا ميتعل يف االسًتاتيجية

إال  التالميذ ليس اآلخرين، تعليم وأيضا أنفسهم ضلو اإلحساسو  بادلسؤولية التالميذ لتكون

 هوتدرس ادلواد لتوفَت مستعدة تكون أن ينبغي أيضا ولكن معينة، مواد على يعرف أن

                                                             
10

Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru,(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h. 223 
11

Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 135 
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 مع عملي أن وجيب البعض مبعضه على التالميذ اعتماد وهكذا ، اآلخرى موعةاجمل ألعضاءا

 90.أكدت اليت ادلواد علىااتعاوني

من البيانات أعال ، ديكن استخالصها أن اسًتاتيجية االزدواجية هي اسًتاتيجية 

يف  التعليم حيث يبحث التالميذ عن زوجهم ويتعلمون عن الدروس أو ادلواضيع ادلعينة

األحوال ادلتعة، ويعد ادلدرس البطابقة دبضموهنا األسللة واإلجابة، وحيمل التالميذ إىل العمل 

 التعاوين للبحث عن األجوابة تتناسبة ما توجهت عليهم.

 

 Match a Makeالمزايا والعيوب الستراتيجية  .2
 التعلم أثناء الزوج باحثي أن يكون التالميذاالسًتاتيجية هي وإحدى ادلزايا ذلذ  

االزدواجية كإحدى  اسًتاتيجية هذ  وتدعو 93لطيف. جو يف ادلوضوع، أو ادلفهوم حول

االسًتاتيجيات ادلتعة وقادرة على تشجيع رغبة دوافع التالميذ لتحضَت ادلواد ادلقدمة باألحوال 

 ادلتعة.

 شلتعة ميالتعل اسًتاتيجياتعند هيشام زيٍت وأصحابه، اسًتارتيجية االزدواحية دبعٌت 

 .جديدة مواد عن فضال سابق وقت يف قدمت اليت ادلواد تعليم لتكرار ستخدمت اليت للغاية،
                                                             

12
Anita Lie, Cooperative Learning, cetakan vi, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2002), h. 54 
13

Rusman, Op. Cit. 
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 عن البحث طريق عن ادلعلومات يبحث هو ميالتعل اسًتاتيجية ذلذ  ادلميزة السمات إحدى

 .لطيف جو مع واباجلو  سؤالال شكل يف وضوعادل أو فهومادل حول ميالتعل أثناء الزوجُت

 من بدالً  ،هملنفس التالميذ معرفة تبٌت سوف ادلقدمة، واإلجابات األسللة من سلسلة

 94لًتقية تعلمهم. والفائدة األمثل لتعلمبا التالميذ ميعجل تأمل وبالتايل ،التلقاء

 : 95وبالنسبة للمزايا هذ  اسًتاتيجية االزدواجية، هي كما تلي

 قادرة على ترقية نشاطات تعلم التالميذ، معرفيا جسديا. (أ 
 بعنصور األلعاب، أصبحت هذ  االسًتاتيجية متعة. (ب 
 ترقية فهم التالميذ عن ادلواد ادلقدمة، وقادرة على ترقية دوافع التالميذ. (ج 
 .التقدديي العرض تبدوو  الشجاعةالتالميذ ب لتدريب كوسيلة فعالة (د 
 الالزم الوقت تقديرلدى التالميذ و  اخلاص االنضباط مع تدريب فعالية (ه 

 .للتعلم

 إىل العيوب السًتاتيجية االزدواجية هي كما تلي : وبالنسبة

 الوقتحصل على  جيد، بشكل مستعدة غَت االسًتاتيجيات هذ  كانت إذا (أ 
 .الضائع

                                                             
14

Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: PT. Pustaka Intan Madani, 

2008), h. 67 
15

Miftahul Huda, Op. Cit, h. 253-254 
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 من يستحون التالميذ من العديد إقران سيتم ،االسًتاتيجية تنفيذ مبكر يف (ب 
 اآلخرين.

 من العديد والحظت احلسنة، النواياب التالميذ توجيه ما مع عاد ادلدرس كان إذا (ج 
 .لزوجُتل التقدمي العرض إىل وقت أقل هم الذين التالميذ

 الذين التالميذ على العقوبات إعطاء عند اوحذر  امتأني ادلدرس يكون أن جيب (د 
 .احلرج من كوني أن ديكن ألن ،الزوج على الحيصلون

 96.ادلللويبدو  مستمر بشكل   االسًتاتيجيةهذ باستخدام (ه 
 
 في عملية التعليم Match a Makeاستخدام استراتيجية التعليم  .3

 يهدف استخدام ادلدرس اسًتاتيجية االزدواجية يف عملية التعليم إىل :
 توضيح ادلعلومات. (أ 
 تنغيم األجزاء ادلهمة. (ب 
 تنويع التعليم. (ج 
 97تدفيع التعلم. (د 

 
 Match a Makeخطوات التعليم باستراتيجية  .4

 اسًتاتيجية االزدواجية كما تلي :خطوات التعليم باستخدام 
 مناسبا بعدد التالميذ يف الفصل.بطاقات ال عديد درسادل إعداد (أ 

                                                             
16

Ibid 
17

Ibid, h. 123 
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 تقسيم عديد البطاقة إىل قسمُت بنفس العدد. (ب 
 من بطاقة األسللة البطاقة من واحدال انبكتابة األسللة عن ادلواد ادلعدة. اجل (ج 

 .جابةاإل بطاقة شكل يف البطاقة من األخر واجلانب احملجوزة
 .جاباتاإلو  األسللة بُت زبتلط حىت ورقة كل اءاخفق (د 
 سوف. زواجاأل يف يتمس الذي نشاطال ذا أنه وأوضح ورقة، طالب كل إعطاء (ه 

 .ستجابةاال على لحيص سوف اآلخر والبعض ،التالميذ بعض حل على صلحي
 من قريبة اجللوسو  ،هشريكوجد  إذا ،همشريك على للعثور التالميذ يتطلب (و 

 .اآلخر على ادلواد ربصل ال يطلب بأن حيث ويوضح البعض، بعضها
 هشريك على العثور بعد (ز 
 بدور  زوجال كل من أطلب البعض، بعضها من قريبةون وجيلس التالميذ ميعجل (ح 

 ، تيدوذل. على وعالوة. أخرى ورقةمن  عليها حصل اليت ادلسألة لقراءة
 .األخرى األزواج منل السؤا على اإلجابة

 98.تابعادل والتلخيص التوضيحالعملية بهذ   هناية (ط 
 

ألحسن التوضيح، وخطوات التعليم باستخدام اسًتاييجية التعليم االزدواجية عند 

 رومسان، هي كما تلي :

                                                             
18

Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 

2009, cet.8), h. 77 
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بدور  تتطابق اليت ادلواضيع بعض على ربتوي ةبطاقات العديدال درسادل إعداد (أ 
 واجلانب احملجوزة من بطاقة األسللة البطاقة من واحدال انباالستعراضة )اجل

 (.جابةاإل بطاقة شكل يف البطاقة من األخر
 القابضة. قةبطاال السؤال منأو  اإلجابة تفكَتو  بطاقةال على طالب كل حيصل (ب 
أن يبحث كل تلميذ عن زوجه ادلمس. بالبطاقة ادلطابقة به )بطاقة السؤال أو  (ج 

 اإلجابة(.
 األقصى.أن تكايف نتائج التلميذ الذي يطابق بطاقته قبل احلد  (د 
 حيصل طالب كل أن حيث أخرى، مرة البطاقات تعديل ،األوىل الدورة وبعد (ه 

 .جرا وهلم سابقتها، عن ةختلفادل اتبطاقال على
 99االستخالص. (و 

 
إذا نظرنا من خطوات التعليم باستخدام اسًتاتيجية التعليم االزدواجية، فنفهم إهنا 

 على والعثور ،همبين والتواصل التعاوين للعمل التالميذ تتطلب اليت االسًتاتيجيات إجراء

 أن يزيد وديكن وبسرعة، بعناية لتفكَتالتالميذ ل يلزم ذل.، إىل وباإلضافة. اإلجابة بطاقات

 .التعلمإىل  مهم اهتما

                                                             
19

Rusman, Op. Cit, h. 223-224 
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 الثالثالباب 
 البحث منهج

 
 منهج البحث أ 

ىذا ادلنهج وسيلة فنية أو إجراء يف عملية البحث، يف حُت أن البحث ىو يف 

نشاطات البحث التحقيق، والتجارب بشكل طبيعي يف حقل معُت، للحصول على احلقائق 

أو ادلبادئ اجلديدة اليت هتدف إىل احلصول على فهم جديد ورفع مستوى العلم 

 ٔوالتكنوليجيا.

بطريقة التدرجيية اإلجراء دلعرفة شيء ما  ادلنهج ىو الطريقة أو ماردليسوفقا لقول 

وادلنهج يعٍت طريقة منهجية للعمل. يتم تعريف ادلنهج ىنا كالوسيلة أو الفنية اليت قام بإجراءه 

 ٕعند عملية البحث.

أن ادلنهج يف نفس ادلعٌت بادلنهجية نفسو وىي إجراء  زكية ديراجات وفقا لقول

بينما البحث ىو  ٖالتحقيقات ادلنهجية وصياغة األساليب اليت سيتم استخدامها يف البحث.

                                                             
1
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 1 

2
Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24 

3
Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1 
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مجيع األنشطة للبحث وللتحقيق وللمحاكمة بطبيعيًة يف رلال معُت، للحصول على احلقائق 

 ٗد، ولرفع مستوى العلم والتكنولوجيا.أو ادلبادئ اليت هتدف إىل اكتساب ادلفهوم اجلدي

وبالتايل من ادلفهوم أن البحث ىو إجراء األساليب أو الوسيلة دلعرفة شيء مع 

اخلطوات ادلنتظم للحصول على احلقائق أو ادلبادئ اجلديدة اليت هتدف إىل اكتساب 

 ادلفهومأو األشياء اجلديدة، ولرفع مستوى العلم والتكنولوجيا.

 

 نوع البحث .1
(، ClassroomActionResearchونوع ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي الصفي )

حيث يالحظ الباحثون أنشطة التعليم يف شكل ىذا العمل، الذي أثَتت عمدا و حيدث يف 

 فصل معا.

 Classroomمبصطلح تعرف اليت الغرب من مشتق البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

 Action Research (CAR)البحث. الثانية العادلية احلرب منذ جرائيواإل البحث وبدأت 

 نظراً . فصلال يف البحثية األنشطة و وىوضمن الوارد احملتوى إىل يشَت امسها من واإلجرائي

 :التايل النحو على تفسَته ديكن مفاىيمٖ  ىناك مث ،ادلكوِّنة لو كلماتال ثالث

                                                             
4
S. Margono, Loc. Cit 
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 زلددة منهجية قواعد باستخدام وذلك ،تلحيظ الكائن أنشطةالبحث،  .ٔ
تأخذ  اليت األشياء نوعية لتحسُت ستفيدات مت معلوما أو بيانات على للحصول

 منها إىل رغبة ومهمة للباحث.
 إطار شكل البحث مع اىذ يفو  زلدد، معغرض ادلتعمد، اإلجراء، حركة النشاط .ٕ

 للتالميذ. النشاط دورات
من  الدروس نفس يتلقون يف الوقت نفس يف التالميذ الذين من الفصل، رلموعة .ٖ

 ادلدرس. نفس
 

ألنشطة  االنتباه مصدر ىو البحث اإلجرائي للفصل الدراسي أن استنتاج ديكن فإنو

 ٘.معا الدراسي الفصل يف وحيدث عمدا يرد الذي الفعل شكل يف التعلم

البحث اإلجرائي للفصل  راىيايت ويرا أدتاجا أوردىا ،كماىوفكينس لرأي وفقا

 حتديداً  ادلفوضة ادلوضوعية مع ثالبح إجراءات بُت جيمع الذي البحثىو  الدراسي

 يف تشارك حُت يفو  حيدث، ما لفهم الفرد جهود أو إينكويري، يف تتم اليت انضباط إجراءات

 ٙ.والتغيَت التحسُت عملية

                                                             
5
Didik Komaidi dan Wahyu Wijayati,Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas  Teori,  

6
Rochiati Wiraatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), Cet. X. h. 11 
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ية كيف ىو البحث اإلجرائي للفصل الدراسي ،لقول راىيايت ويرا أدتاجا وفقا بينما

 لتحسُت فكرتو طبَّقت أن ديكن. الذاتية جتربتو من والتعلم ،وميتعل ممارسات تنظيمل ادلدرس

 ٚ.اجلهد ذلذا احلقيقي التأثَت ومعرفة اخلربة، ذو من همميتعل ممارسة

البحث اإلجرائي  ىذا أن ستنتاجاال ديكن أنو مث أعاله، ادلذكورة اآلراء بعض من

 طريق عن أدائو تحسُتل الفصل يف درسادل أجراه الذي البحث عملية ىو للفصل الدراسي

 أجل من ادلشاركة على والقائمة التعاونيةاألعمال  يفالتفكَت و  ،وادلالحظة تنفيذالو  تخطيطال

 .العربية اللغة ترقية رغبة التالميذ يف تعلم

 

 صفة البحث .2
 شاركت أن مبعٌت ،التشاركي البحث اإلجرائي للفصل الدراسي طبيعتو كان من نظرا

 حبثو، يف( ادلتعاون) آخرين صشخى لطوي أنو ومتعاون ث،للبح التعاونية الطبيعة يف الباحثة

 عملية لسَت وفقا تسَت الباحثة أن مبعٌت ،ق طبيعياموضوع باحل ةتفاعلم كون الباحثةلا نوعيو 

                                                             
7
Ibid., h. 13 



ٖٛ 

 

 الباحث يوعقد االستنتاج نتظم،ادل ثالبح وإجراء ادلراقبة، إجراء طريق عن والتعلم، التعليم

 ٛ.النوعي

 ىذه. الدراسي لالفص يف لبحث اإلجرائي حيدثل الرئيسي الغرض كان ،عموما

 عن حبث ىي نفس الوقت يف ولكن ادلشكلة، حلل فقط التستهدف البحثية األنشطة

 لبحث اإلجرائي أيضاايهدف . اختذت اليت اإلجراءات مع حلها ديكن دلاذاالعلمية،  جابةاإل

البحث اإلجرائي  ىو جوىره  يف. لو ادلهنية التنمية يف درسللم احلقيقية األنشطة حتسُت إىل

 اخلربةذو  من ميالتعل نوعية حتسُت رلال يف والعملية احلقيقية القضايا حتسُت إىل يهدف

 ٜ.يتعلمون الذين والتالميذ درسادل بُت التفاعل يف مباشرة معاجلتها

 أنقًتح سوارسيو ت فيمجسكي .وعيوب مزايالو  ،األخر ثكالبح اإلجرائي البحث

 :كمايلي ادلزايا للبحث اإلجرائي

 .بالبعض التمالك بعضها حيرض البحث اإلجرائي يف التعاون .ٔ
 ال ىواحل ىذا يفو  واإلبداع احليوية القدرة يثَت البحث اإلجرائي يف التعاون .ٕ

 .والباحثة ادلدرس
 .للتغيَت احتمال يزداد التعاون، خالل من .ٖ
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 ٓٔادلوجهة. ادلشاكل حل يف التعامل يزيد البحث اإلجرائي يف التعاون .ٗ
 

 :كمايليالعيوب للبحث اإلجرائي   نفسو، الوقت ويف

 . الباحثب منجانالبحث األساسي ال اجمل يف وادلهارات ادلعارف إىل االفتقار .ٔ

 الباحثة التزام الذي يتطلب البحث اإلجرائي لكون. بالوقت يتعلق وفيما .ٕ

 ىذا. الكبَتة العقبةيكون  الوقت عامل ىذا ديكن العملية، ىذه يف بادلشاركة

 ٔٔ.البحث اإلجرائي نشاط مع يف نشاطو اليومية ادلثلى بعدم قسمة الوقت

 
 البحث وموضوع واضعال تحديد ب 

 
 من ديكن يعٍت وىذا ،حتديد مصادر البيانات البحث ىو وموضوع الواضع حتديد

 :ىيا البحث ىذ يف ادلوضوع ىذا يصبح نأ 12.البحثية البيانات على احلصول خالذلا

تنجاموس مقاطعة  ٔادلتوسطة االسالمية احلكومية  بادلدرسة العربية مدّرس اللغة .ٔ

 كوتا أغونج.
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تنجاموس مقاطعة  ٔادلتوسطة االسالمية احلكومية  بادلدرسة الطلبة الصف الثامن .ٕ

 مع العربية اللغة لتعليم التنفيذ ىو البحث ىذا ادلوضوع أن حُت يفكوتا أغونج. 

 الطلبة الصف الثامن بادلدرسةلدى (Make A Match) التعليم اسًتاتيجية تطبيق

 .تنجاموس مقاطعة كوتا أغونج ٔادلتوسطة االسالمية احلكومية 

 إجراءات البحث ج 
استخدامو ىو  عن ويعرب جيدا ادلعروف من أكثر ىو الذي البحث اإلجرائي منوذج

 يصف اإلجرائي الذيلنموذج البحث  بالنسبة أما. . .Kemmis & Mc Taggartمنوذج 

 التايل: البياين الرسم يف ترد اليت ،(وتكراره) األربع اخلطوات

 

 

 

 

 

 

 



ٗٔ 

 

 ٔالصورة 
 13ختطيط البحث اإلجرائي للفصل الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

عندما يف البحث اإلجرائي ىناك دورة واحدة أو أكثر، مث الثاين وىلم جرا من الدورة 

ىو الدورة ادلتكررة من ادلراحل السابقة. رلرد أنو فيما بُت الدورة األوىل والثانية والدورة 

دورة واحدة مع األخرى لن تكون الالحقة ىناك اإلصالح دائمًا بشكل التدرجيي. لذا، بُت 

 مساوية ولو من خالل نفس ادلراحل.
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 التخطيط

 المالحظة

 

 الدورة األولى التنفيذ التفكير

 التخطيط المنقح

 التفكير التنفيذ الدورة الثانية

 

 المالحظة

 ؟



ٕٗ 

 

يف ىذا البحث اإلجرائي صممت الباحثة تنفيذ دورتُت، حيث يف كل الدورة وىناك 

أربع خطوات، ىي: التخطيط، والتنفيذ، اإلجراء، وادلراقبة، والتفكَت. أما بالنسبة للهدف 

 Make)زدواجية اسًتاتيجية التعليم اال بتطبيق، %٘ٛىو  اتلميذ ٖٔالذي يتعُت حتقيقها من 

A Match).ٔٗ 

التخطيط : حتديد البحث  الدورة األوىل
 والبديل حلل ادلشكلة

ختطيط التعليم الذي  أ 
سيتم يف علمية التعلم 

 والتعليم
 تعيُت األفكار الرئيسية ب 
 السيناريوتطوير  ج 
 إعداد مصادر التعلم د 
 .التقييم استمارة تطوير ه 
مالحظة  استمارة تطوير و 

 التعليم
 تشَت اليت اإلجراءات تنفيذ التنفيذ  

 العمل خطة سيناريو إىل
تأدية ادلالحظة  أ  ادلالحظة 

 ادلالحظةاستمارةب
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تقييم نتائج العمل  ب 
باستخدام استمارة 

 التقييم
 جراءاتاإل بتقييم القيام أ  التفكَت 

 ذلك يف مبا اختذت، اليت
 رلموع ،نوعيال تقييمال

 أنواع من كل الوقت
 .العمل

 دلناقشة جتماعاال عقد ب 
سيناريو ل التقييم نتائج

 .لتعلما
 امناسب تنفيذال حتسُت ج 

 التقييم نتائجب
 الدورة يف هاستخدامال

 .القادمة
 التقييم العملي د 

ختطيط التعليم الذي  . أ التخطيط الدورة الثانية
سيتم يف علمية التعلم 

 والتعليم.
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تطوير برامج ختطيط  . ب
 العمل للدورة الثانية

 التنفيذ الثاين التنفيذ 
 مجع البيانات للدورة الثانية ادلالحظة 
 التقييم للدورة الثانية التفكَت 

 الدورة الثالثة وتاليها
 االستخالص، االقًتاحات وادلدخالت

 
 أدوات جمع البيانات د 

للحصول على البيانات الوافية وادلالئمة للمشاكل ادلبحوثة، استخدمت الباحثة عدة 

كان ىناك التعاون التكميلي بُت الطرق ادلستخدمة يف ىذا البحث. و الطريقة جلمع البيانات 

 ، منها :ومن بُت الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث

 ادلالحظة .1

اقبة ومسك السجالت بصورة منهجية ، ادلالحظة ىي ادلر سوتريسنو ىادي وفقا لقول

إذن ادلالحظات ادلستخدمة يف ىذا البحث   ٘ٔحنو األعراض أو الظواىر اليت قام البحث هبا.

ىو ادلالحظة ادلشًتكة، بينما تأخذ الباحثة مكاهنا أو يف احلال للموضوع القائم بالبحث 
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ادلالحظة ادلشاركة، فيما وأما نوع ادلالحظة اليت استخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي  عنو.

 أن الباحثة أخذت جزؤىا أو قامت مبا حيول موضوع البحث.

األسذذذذلوب األساسذذذذي الذذذذذي اسذذذذتخدمْتو  الباحثذذذذة للحصذذذذول علذذذذى  ىذذذذذه ادلالحظذذذذةىي

( معذا Make A Match)البيانذات وادلالحظذة ادلباشذرة يف اسذتخدام اسذًتاتيجية التعلذيم اإلزدواجيذة 

اللغذذة العربيذذة. مذن نتذذائج ىذذذه ادلالحظذذة، مث  رغبذة تعلذذم التالميذذذ لذدرسيف عمليذة الذذتعلم لًتقيذذة 

تعلذذيم اللغذذة العربيذذذة ادلقّدمذذة للتالميذذذذ سذذوف يكذذون ادلوضذذذوع الذذذي سذذذتقوم الباحثذذة ادلالحظذذذة 

 وضوحا، فصاعدا كالبيانات التجريبية من احلقل الذي سيتم حتليلها.

ات يعٍت للمراقبة وتسجيل األعراض ستخَدم كالوسيلة جلمع البيانت ادلالحظةالتيتوكان

 (.Make A Match)اليت تظهر يف موضوع البحث باستخدام اسًتاتيجية التعليم اإلزدواجية 

 

 

 ادلقابلة .ٕ



ٗٙ 

 

ادلقابلة ىي وسيلة جلمع البيانات عن طريق االستجواب يف اختاذىا من طرف واحد 

ادلقابلة ىي أدوات  ، طريقةس.ماركونو بينما ذكر  ٙٔتنادا إىل غرض البحث.منهجيًا واس

 ٚٔمجع البيانات عن طريق طرح العدد من األسئلة شفويا ويتعُت اإلجابة عليها شفويا أيضا.

ادلقابلة ىي األسئلة ادلطروحة شفهياً للفرد وتعترب  يل جوميت، و كويتز  يف دينزين وفقا

ة ىي طريقة ادلقابل ىوبكينس، قادرة على توفَت ادلعلومات أو توضيحًا لؤلمور. ويف حُت ذكر

 ٛٔدلعرفة احلالة احملددة يف الفصل الدراسي كما ينظر إليها من وجهة النظر األخرى.

فادلقابلة ىي وسيلة جلمع البيانات عذن طريذق اسذتخالص ادلعلومذات الشذفوية ادلعقذودة 

 مع األفراد الذين ديكن أن توفر ادلعلومات.

 نظرا من عملية تنفيذىا، ديكن تقسيم ادلقابلة إىل ثالثة أقسام: 

 ادلقابلة احلرة )ال تسًتشد( (ٔ

ادلقابلذذذة احلذذذرة ىذذذي عمليذذذة إجذذذراء ادلقابلذذذة الذذذيت كانذذذت ادلقابلذذذة ال تعمذذذد توجيذذذو 

 االستجواب يف موضوع الًتكيز الرئيسي للبحث وادلقابلة.

 ادلقابلة ادلرشدة (ٕ
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ٗٚ 

 

 interview guide. Contraled interview atau strukturedىذه ادلقابلة تسمى أيضا 

interview .إال وىي ادلقابلة باستخدام الدليل يشَت ادلشاكل اليت درست 

السمات أساسية للمقابلة ادلرشدة ىي أن ادلقابِلة متعلقة بالواسطة الدالة ليس 

مبادئ فقط كاجملمع البيانات ادلتعلقة بغرض البحث الذي مت إعداده، وىناك 

 توجيهية أو مشاكل قضايا الدالّة اليت سيتم التحقيق وسيسهل دورة ادلقابلة.

 ادلقابلة احلرية وادلرشدة. (ٖ

ىي اجلمع بُت ادلقابلة احلرة وادلقابلة ادلرشذدة. فقذط جيعذل ادلقابِلذة أسذس مشذكلة 

البحذث، تسذذتغرق العمليذذة الحقذذاً يف ادلقابلذذة التاليذذة ادلكذذان جيذذب أن تكذذون حبالذذة 

ة يف توجيذذذو ادلقذذذابلُت الذذذذين دتذذذت مقذذذابلتهم عنذذذدما قذذذال أنذذذو ضذذذّل. مبذذذادئ جيذذذد

 ٜٔألن اّل تدع عملية ادلقابلة فقدت طريقها. ةادلقابلة كادلوجه

ادلقابلذة احلريذة وادلرشذدة، يعذٍت  ةنوعسذتخدمها الباحثذتأما يف ىذا البحث، ادلقابلة الذيت 

ادلسذذتند إىل النقذذاط احملذذددة مسذذبقاً. أمذذا بالنسذذبة للمقابلذذة وخيصذذص دلذذدير ادلدرسذذة  االسذذتجواب

 الثانويذذذةبادلدرسذذة اخلَتيذذة  ٖالعاشذذذرتالميذذذ الصذذف لومذذدرس اللغذذة العربيذذذة حنذذو أحذذوال التعلذذذيم 

 .نتار المبونج اجلنوبيةاإلسالمية 
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 التوثيق .ٖ
ل الوثائق مكتوبة أو من عملية مجع البيانات من التخزين ادلؤقت، وحتلي التوثيق ىو

الصور اإللكًتونية كدليل على البحث، استخدمت للدراسة والتفسَت، والبحث عن البيانات 

حول األشياء اليت على شكل ادلذّكرة، الوثيقة، الكتب، واجملالت، وبراساريت، وزلاضر 

 االجتماعات، وجدول األعمال وغَتىا.

ات حول الظروف ادلوضوعية بادلدرسة للحصول على البيان ذىالطريقةيتم استخدام ى

، مثل تاريخ اإلنشاء، وظروف التالميذ نتار المبونج اجلنوبيةاإلسالمية  الثانويةاخلَتية 

 وادلدرسُت وأحوال البنية التحتية األساسية وغَت ذالك.

 
 تقنية تحليل البيانات ه 

مجع البيانات، وأهنا  أدواتواخلطوة التالية بعد البيانات اليت مت مجعها من خالل 

 حتتاج إىل حتليلها للحصول على االستنتاج الذي ديكن استخدامها الختبار صحة الفرضية.

حتليل البيانات ىو عملية إجياد وجتميع ادلنهجي للبيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج 

يانات إىل ادلقابالت، اخًت احلقل قيمة التقدير أن توثيق البيانات، عن طريق تنظيم الب



ٜٗ 

 

م بالتوليف، مجعت يف منط، اليت تعترب ىامة واليت ستدرس، ياالفئات، وحتدد الوحدات، ق

 ٕٓوجعل استنتاجات حىت يسهل فهمها بنفسي أو اآلخرين.

 مع العمل طريق عن تبذل اجلهوديف حتليل البيانات استخدمت التحليل النوعي وىو 

 مناطاأل وحتديد والبحث إدارهتا، ديكن اليت وحدات يف اختيارىا البيانات، وتنظيم البيانات،

 ٕٔ.لآلخرين يقال أن ديكن ما تقررالو  ىوعلم، وما مهم ىو ما على والعثور

 عن وحبث البيانات، تصنيف اإلنشاء، عمليةعند ناسوتيون، حتليل البيانات ىو 

 من الكثَت وىناك النوعي، البحث يف ٕٕ.معناىا لفهم نظر وجهة مع ادلواضيع، أو مناطاأل

ت، أن أدي البيانا إسنادحتليل عادة ذلك، ومع. استخدامها ديكن اليت البيانات حتليل أنواع

 أنشطتها أجرت أخرى، وبعبارة. الدراسة الفًتة طو النوعية، البحوث أثناء بياناتال حتليل

 ٖٕ.البيانات تنفيذمجع عملية مع بالتزام

 

 

 كما يلى:  أما اخلطوات لتحليل البيانات يف ىذا البحث
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 ،االستخالص البحوث، على الًتكيزختفيض البيانات، مبعٌت عملية االختيار،  .ٔ

 الرئيسية األشياء وحتديد ادليدان، نتائج مالحظة تتلوا اليت البيانات وحتويل

ا ال حتتاج دل وجتاه نمطالو  واضيعادل عن وحبث اذلامة، األمور على والًتكيز

 من وجتعل وضوحاً، أكثر صورة تعطي ادلخفوضة البيانات وىكذا، ٕٗ.هاإلي

 يف .األمر لزم إذاوحبثها حتضَتا  البيانات جبمع القيامعلى  للباحث األسهل

 أثناء عالية مشاركة لديهم الذين التالميذ علىة الباحث تركز البيانات ختفيض

 .العربية اللغة درس ومقابل العربية عملية تعليم اللغة

 العملية ىذه تتمبعض ختفيض البيانات، فاخلطوة التالية ىي عرض البيانات.  .ٕ

 دراسة إىل باإلضافة كلها، اجتماعية صورة إىل البيانات بناء يف الباحثة لتسهل

بعض النشاطات يف حتليل البيانات اليت ستتم  ٕ٘.ادلتاحة البيانات اكتمال مدى

 الباحثة يف عرض البيانات، وىي كما تلي :

 

 مالحظة عملية التعلم والتعليم ( أ
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 يف ورقة ادلالحظة التعليمو  التعلم عملية ةالباحث ستالحظ اخلطوة، ىذه يف

 ،مبالحظة الفصل ةالباحث تعرف سوف. التعليمو  التعلم عملية يةكيف دلعرفة

 .العربية اللغة وتعليم تعلم كيفية

 مقابلة ادلدرس ( ب
 حول معلومات على للحصول ادلدرس تقوم الباحثة مبقابلة اخلطوة، ىذه يف

 ،ادلدرس ادتع مقابل بإجراء. العربية اللغة لدرس نشاطات تعلم التالميذ

 .العربية اللغة تعلم يف التالميذ اتنشاط ةالباحث عرفت وسوف

 نتائج تظهر بأن ستنتاجاال سحبحتقيق البيانات أو تلخيص البيانات ىي  .ٖ

 التزال سابقا لكائن يةوصف النتائج. تصبح سابقا هالمث ذلا يسبق مل جديدة

 ادلتقدم منقبل عليها احلصول مت اليت البياناتة. واضح تصبح البحث بعدو  قادتة،

 حتليلها ذلك، بعد. البيانات لنوع وفقا يف البحث مجعها مت واليت حتليلها، متو 

 من االستنتاجات، البيانات، حتليل متو  البيانات، وتفسَت لكشف طريقة بواسطة

 تصف سوف اخلطوة، ىذه يف ٕٙ.بوصفها عامة تأصبح خاصة استنتاجات

 اليت البحوث دلسألة اجلواب من والتحقق ةثالباح إليها تخلص اليت النتائج

                                                             
26

Sugiyono,Log. Cit, h. 335-337 



ٕ٘ 

 

 ،بادلالحظة اخلاصة البيانات مقارنة طريق عن البيانات عرض يف يتم سوف

 ةتم الباحثت وىكذا، .التالميذ تعلم نشاطات حول البيانات وتوثيق وادلقابالت،

الطلبة الصف اللغة العربية لدى  تعلمت نشاطا حول استنتاجات على احلصول

  .تنجغاموس مقاطعة كوتا أغونج ٔالثامن مبدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية 
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 الرابع بابال

 البيانات ومناقشة وصفال

 

 أ. وصف البيانات

رسة المتوسطة االسالمية  مدمن ال الثامن الصف ةبلطل ميتعل أنشطة نتائج

 ميالتعل عملية فيونج كوتا أكاموس  تنج االولىالحكومية 

رسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  ادلد يف للفصول الدراسي العملي البحث ىذا يقع

 عقد مت. كل دورة تتكون من اجتماعني  مرحلتني على وينفذونج كوتا أكاموس  تنج االوىل

 التنفيذ دورة ، 2102 مايو 9 يف الثاين االجتماع وكان 2102 مايو 2 يف األوىل الدورة

 مع والتشاور التعلم عملية ةالباحث ةالحظ التعلم، يتم أن قبل. 2102 مايو 01 يف الثانية

 يف قدما ادلضي مث. ادلستفادة الدروس تطبيق ووضع التعلم عملية حول العربية اللغة مدرس

 .ادلالحظة ورقة ،(RPPخطة تنفيذ التعليم ) ادلنهج، مثل التعلم أدوات إعداد
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 تعلم نشاط نتيجة تظهر التعلم، عملية يف Make A Match إسًتاتيجية تطبيق بعد

 تعلم نشاط أول يظهر األوىل، الدورة ويف. الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من حتسناً  الطلبة

 يف ،٪ 12.4 بنسبة الثاين االجتماع ت يفوزاد ،٪ 29 تساوي نتيجة ادلعيار مع ةبللطل

 الدورة ويف٪  22 من عالية معايري مع التعلم أنشطة تظهر االول االجتماع من الثانية الدورة

 ٪. 28 بلغت أخرى مرة زادت يف االجتماع الثاين الثانية

. الطلبة مجيع ينشط مل ولكن ، حتسًنا األوىل الدورة يف التعلم يف الطلبة نشاط شهد

 ألن ادلمكن فمن. متحمسني يكونوا مل الذين من العديد ىناك يزال ال األول االجتماع يف

 يتم ال لذلك. احملاضرة طريقة تطبيق األحيان من كثري يف ىي السابقة التعلم أنشطة عملية

 يبدأ ،والباحثة ادلعلمني قبل من والتوجيو احلافز منحهم يتم أن بعد ولكن. الطلبة استخدام

 .بنشاط الظهور يف الطلبة

 لذلك حتسينات، ىناك كانت الثاين، االجتماع يف. وادلقابالت ادلالحظات على بناء

 السابق، باالجتماع مقارنة التحسن من الكثري التعلم أنشطة شهدت الثاين االجتماع يف

 بدا ادلظاىرة ظهور وقت ويف اجملموعة، يف التعاون يف مباشر بشكل نشطني الطلبة كان
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 اجملموعات بني وادلنافسة التقييم بسبب للتعلم محاًسا أكثر الطلبة يكون. تشجيعاو  متحمسا

 .التعلم يف حتفيزًا أكثر الطلبة يكون حبيث ، الباحثني من جوائز على للحصول

 معلم ألي يسبق مل ،الطلبة وبعض ادلعلمني مع أجريت اليت ادلقابالت إىل واستناداً  

 وتسجيل احملاضرات إلقاء على الطلبة اعتاد وقد ، Make A Match اسًتاتيجية تطبيق

 زيادة ادلعلم حاول األساس، يف. فقط ادلعلم حول متمحورًا التعلم يكون حبيث األساليب،

 .بعد مثالية تكن مل النتيجة ولكن الفصل، يف التعلم نشاط

 عرض جعل وقد. التعلم نشاط يف كبرية زيادة الطلبة يواجو الثانية، الدورة يف

 لطرح معظمهم جترأ وقد ادلعلم، تفسريات على يركز الطلبة انتباه البطاقة خالل من البيانات

 .آرائهم عن والتعبري األسئلة

 أيضا ولكن اجليد، ادلستوى ذات األنشطة يف فقط ليس الطلبة تعلم أنشطة الحظةم

 ألنشطة األول لالجتماع األوىل الدورة تزال ال العربية، اللغة تعلم يف. أقل الطلبة تعلم أنشطة

 والدورة الثاين االجتماع يف ولكن ،٪  82 من كبري عدد يف ادلنخفض ادلعيار يف الطلبة تعلم

 ادلدرسني مع الباحثة اولحت. ةبللطل التعلم أنشطة اخنفاض أخرى مرة مرئيا يعد مل الثانية

 كل يف يتناوبوا أن الطلبة من العديد من ادلعلمون يطلب. التعلم يف الطلبة إشراك للغاية
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 إسًتاتيجية أن يثبت ىذا. اآلخرين الطلبة أو ادلدرسني أو الباحثة على أسئلة لطرح رلموعة

Make A Match أفضل الطلبة تعلم نشاط جتعل أن ديكن. 

 من األوىل الدورة يف األعلى الطلبة تعلم نشاط يف األقل ادلئوية النسبة عرض يتم

 ادلقابلة إجراء بعد. اجلماعي والتعاون ادلادي التسليم وقت يف واضحا كان. األول االجتماع

 ادلواد تسليم يتم عادة. اإلعالم وسائل خالل من ادلواد بتسليم دراية على الطلبة يكن مل ،

 الباحثة قدمت ذلك، على عالوة. اجلماعي العمل إثبات يتم مل وإذا احملاضرة طريقة خالل من

 األخرى اجملموعات انتهاء عند بالتناوب األسئلة بإعداد مطالبتهم طريق عن ةبللطل توجيًها

 ىدايا ستقدم الباحثة أن أيًضا باحثةال تأبلغ ذلك، إىل باإلضافة. لعملو ادلنافسة نتائج من

 على أقل مئوية نقاط وضع على قادرة وىي. جيدة تعليمية أنشطة لديهم الذين ةبللطل

 .الثانية والدورة الثاين االجتماع يف ادلنخفض التعلم نشاط

 االوىل الدورة من التعلم عملية خالل للمدرسني الباحثة ومالحظة تقييم نتائج من    

 تزال ال األمثل، ادلعلمني أداء يكن مل االوىل الدورة يف. ادلعلم نشاط ازداد ،الثانية والدورة

 جيد ةالباحث أداء فإن ،الثانية الدورة تنفيذ يف ذلك، ومع. القصور أوجو من العديد ىناك

 .1 و 2 ادلالحق يف ذلك مالحظة وديكن. ومثايل
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 أنشطة زيادة يف كبري بشكل"  Make A Match " إسًتاتيجية باستخدام التعلم ساىم

 اللغة تعلم يف تفاعل ملديه طالب كل كان إذا ويوضح الدراسي الفصل يف الطلبة تعلم

 .العربية

 تعلم أنشطة زادت ،الطلبةو  ادلعلمني مع وادلقابالت والوثائق ادلالحظات إىل استناًدا

 الطلبة تعليم أنشطة تتطور ، Make A Match اسًتاتيجية خالل من. دورتني يف الطلبة

. منخفضة الطلبة تعلم أنشطة يف أقل ونسبة دورة كل يف باستمرار ادلقننة أو جيًدا ادلصنفة

 يساوي الذي الكمال مستوى إىل دورتني يف تطبيقها مت اليت التعلم طريقة وصلت لقد

24.٪ 

 اسًتاتيجية باستخدام ادلهنة موضوع يف العربية اللغة تعلم أن نستنتج أن ديكن وىكذا

Make A Match رسة  ادلد يف الصف الثامن  من ةبللطل التعليمية األنشطة حيسن أن ديكن

 .تنجغاموس مقاطعة كوتا أغونج 0ادلتوسطة االسالمية احلكومية 
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 البيانات مناقشةب. 

 الطلبة التعلم أنشطة ترقية في Make A Match التعلم استراتيجية. تنفيذ 1

 الميدانية البيانات عرض •

 اسًتاتيجية باستخدام الطلبة تعلم أنشطة لتحسني ادلستخدمة اخلطوات

Make A Match التايل النحو على التنفيذ مع: 

 األولى الدورةأ. 

 خطة. 1

 Make A تعلم إسًتاتيجية بتطبيق ةالباحث قومت التعلم، خطة الدورة، ىذه يف

Match  الطلبة تعلم حتسني هبدف والتعلم التعليم عملية يف. 

 وقت ختصيص مع ،"ادلهنة" وىو واحد، موضوع من الدورة ىذه وتتكون

 :خطوات عدة ةالباحث عدت ، التخطيط ىذا يف. الجتماعني دقيقة 11×  1 قدره

 (.RPP) تعليمالتنفيذ  خطة صنع( 0
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 .ادلهنة موضوع عن مادة إعداد( 2

 .رلموعات يف لتظهر ادلهام إعداد( 2

 .الدرس أثناء الستخدامها التعلم الظةم ورقة إعداد( 1

 :األساسية األنشطة( 1

 ادلهنة مادة عام بشكل ادلعلم يشرح( أ

 النص قراءة مهمة للطالب ادلعلم يعني( ب

 .العمل وممارسة سيناريو إلعداد ةبللطل دقيقة 04 ادلعلم دينح( ج

 عن يبحثون ةبالطل مث وأجوبة أسئلة على حتتوي بطاقات بتوزيع ادلعلمون قام( د

 .البعض بعضهم

 مع عليها احلصول مت اليت األسئلة يقرأ أن ادلقابل يف زوج كل من ادلعلم يطلب( ه

 قبل من السؤال على اإلجابة يتم ذلك على عالوة. آخر صديق إىل الصحيفة

 .اآلخرين األزواج
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 .ذلك لتوضيح كافيا شرحا ادلعلم يعطي( و

 :ةالنهائي األنشطة( 2

 .ذلك لتوضيح يكفي ما ادلعلم يشرح( أ

 .تعلمها مت اليت ادلادة جوىر ادلعلم يلخص( ب

 .سالمال مع وتنتهي دعاءال لتالوة الطلبة ادلعلم يدعو( ج

 الثاني االجتماع

 :األولي نشطةاأل( 1

 .األخبار عن وسؤاالً  مرحباً  بقولو الدرس ادلعلم يفتح( أ

 .الطلبة مجيع يتبعها اليت دعاءال يقود أن الصف رئيس من ادلعلم يطلب( ب

 .الطلبة حضور من ويتحقق الفصلمن  النظافة ادلعلم يالحظ( ج

 .ادلاضي األسبوع يف الصلة ذي ادلوضوع عن االستفسار( د

 .التعلم أنشطة يف مناقشتها ادلراد الكفاءات ادلعلم يشرح( ه
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 :األساسية األنشطة( 2

 ادلهنة مادة عام بشكل ادلعلم يشرح( أ

 النص قراءة مهمة للطالب ادلعلم يعني( ب

 .العمل وممارسات سيناريوىات إلعداد للطالب دقيقة 04 ادلعلم دينح( ج

 عن يبحثون طالب مث وأجوبة أسئلة على حتتوي بطاقات بتوزيع ادلعلمون قام( د

 .البعض بعضهم

 مع عليها احلصول مت اليت األسئلة يقرأ أن ادلقابل يف زوج كل من ادلعلم يطلب( ه

 قبل من السؤال على اإلجابة يتم ذلك على عالوة. آخر صديق إىل الصحيفة

 .اآلخرين األزواج

 .ذلك لتوضيح كافيا شرحا ادلعلم يعطي( و

 :ةالنهائي نشطةاأل( 1

 .ذلك لتوضيح يكفي ما ادلعلم يشرح( أ
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 .تعلمها مت اليت ادلادة جوىر ادلعلم يلخص( ب

 .سالمال مع وتنتهي دعاءال لتالوة الطلبة ادلعلم يدعو( ج

 مالحظة. 2

 األول االجتماع( 1

 ليس أو منخفًضا الطلبة نشاط يزال ال األوىل، الدورة يف االجتماع ىذا يف

 يشغلون الذين ىم الطلبة يواجهها اليت ادلشكالت. ةالباحث من متوقع ىو كما

. جاد غري واإلجابة الطلب يف الطلبةو  العمل، يف األصدقاء مع ويتحدثون أنفسهم

 بسبب صف كل أمام عملها اجملموعات مجيع تثبت مل األول، االجتماع ىذا يف

 :ىي األول االجتماع ىذا يف ادلالحظات نتائج. الوقت ضيق
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 1 الجدول

 2112 األكاديمية السنة الثامن الفصل الطلبة نشاط

 الصنف مجموع 6 5 4 3 2 1 أسماء رقم
0 Sigit Widodo  √ √ √ √   1 ادلتوسط 
2 Arifin √  √ √   2 ادلتوسط 
2 Dian Antoro √  √    2 األدىن 
1 Lailaturohman √ √ √ √   2 ادلتوسط 
4 Setia Puji Lestari √  √    2 األدىن 
6 Melva Dewi Novianti √  √ √   1 ادلتوسط 
8 Andriyani Wahyuni √  √    2 األدىن 
2 Diah Wardani  √ √    2 األدىن 
9 Ari Setiawan √  √ √   1 ادلتوسط 
01 Agus Hardianto √  √ √   1 ادلتوسط 
00 Marlina √ √ √ √   2 ادلتوسط 
02 Diky Apriyanto √ √     2 األدىن 
02 Yuni Barirotus Sa’adah √  √ √   1 ادلتوسط 
01 Septi Awalia √ √ √ √   2 ادلتوسط 
04 Siti Arsah √ √     2 األدىن 
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06 Afan Fauzi √  √    2 األدىن 
08 Anisa Rahayu  √ √    2 األدىن 
02 Diky Alfiyan √ √     2 األدىن 
09 Mar’atus Sholihah √  √    2 األدىن 
21 Sesilia Nuke Wulandari √ √     2 األدىن 
20 Yuni Siswanti √ √     2 األدىن 
22 Dewi Suryani √ √     2 األدىن 
22 Adi Apriadi  √ √    2 األدىن 
21 Ahmad Salamun  √ √    2 األدىن 
24 Dian Moneyta Fitri √ √     2 األدىن 
26 Dewi Ayu Lestari √ √     2 األدىن 
28 Syntia Ventirawati √  √    2 األدىن 
22 M. Ubaidillah al Harisi √  √    2 األدىن 
29 Ma’mun Hidayatullah √  √    2 األدىن 
21 Agus Priatmoko √  √    2 األدىن 
20 Septian Budi Prihatin √  √    2 األدىن 

رسة  ادلد يف األول االجتماعيف  الدورة االوىل الطلبة نشاط ادلالحظة  نتائج: ادلصدر

 2102 مايو 2 ، ونجكوتا أكاموس  تنج االوىلادلتوسطة االسالمية احلكومية 
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 :مالحظات

0 )Visual activities  (ادلعلم شرح إىل ىتماماال.) 

2 )Drawing Activities  (اجملموعة مع بالتعاون.) 

2 )Motor activities  (التعلم وقت يف ممارسة أو جتريب.) 

1 )Oral Activities  (اآلراء عن التعبري أو طرح على الطلبة قدرة.) 

4 )Writing activities  (األخرى للطالب التفسريات أو ادلعلم شرح تسجيل) 

6 )Mental activities (اآلخرين الطلبة وأسئلة آراء على استجابة/  الرد.) 

اموس تنج 0رسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  ادلد يف ةبللطل التعلمي النشاط من

 مع منخفضة تزال وال للنشاط األقصى احلد 2102 األكادديية السنة تظهر مل ،ونجكوتا أك

 06 بنسبة زيادة ىناك أن من الرغم على٪. 29 عند ةبللطل التعلم أنشطة إكمال نسبة بقاء

 بالنسبة٪.  02 تزال ال اإلكمال نسبة قبل ادلسح قبل للبيانات ادلئوية النسبة نتائج من٪ 

 جدول يف عليها االطالع ديكن األول، االجتماع من األوىل للدورة ادلئوية النسبة نتائج إىل

 :أدناه الطلبة تعلم ألنشطة ادلئوية النسب
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 2 الجدول

 الطلبةالنسبة المئوية لنشاطات دراسة 
 (األول االجتماع) األولى الدورة

 النسبة المؤية المجموع المعيار إلتقان نشاطات التالميذ رقم
 - - ممتاز 0
 % 29 9 ممتاز 2

 % 71 22 متوسط 2

 ادلد يف األول االجتماع األوىل الدورةالنسبة ادلئوية لنشاطات دراسة الطلبة : ادلصدر
 2102 مايو 2 بتاريخ ونجكوتا أكاموس  تنج االوىلرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية 

 

 الثاني االجتماع( 2

 يف. زيادة ىناك ولكن متوقع، ىو كما ليس الثاين االجتماع ىذا يف النشاط

 أن حني يف أصدقائهم، مع يدردشون الذين الطلبة بعض ىناك يزال ال نفسو، الوقت

 ادلنافسة اجلماعي العمل يف. ادلعلم هبا يكلف اليت بادلهام يقومون اآلخرين الطلبة

 نتائج. اجملموعة أعضاء بني والدعم ادلتبادل واالحًتام اجليد التعاون شهدت

 :ىي الثاين االجتماع ىذا يف ادلالحظات
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 3 الجدول

 2112 األكاديمية السنة الثامن الفصل الطلبة نشاط

 الصنف مجموع 6 5 4 3 2 1 أسماء رقم

0 Sigit Widodo  √ √ √ √   4 ادلتوسط 

2 Arifin √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

2 Dian Antoro √ √ √ √ √  5 ممتاز 

1 Lailaturohman √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

4 Setia Puji Lestari √ √ √ √   4 ادلتوسط 

6 Melva Dewi Novianti √  √ √ √  4 ادلتوسط 

8 Andriyani Wahyuni √ √ √ √   4 ادلتوسط 

2 Diah Wardani √ √ √ √   4 ادلتوسط 

9 Ari Setiawan √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

01 Agus Hardianto √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

00 Marlina √ √ √ √  √ 5 ممتاز 

02 Diky Apriyanto √ √ √ √   4 ادلتوسط 
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02 Yuni Barirotus Sa’adah √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

01 Septi Awalia √ √ √ √   4 ادلتوسط 

04 Siti Arsah √ √ √ √   4 ادلتوسط 

06 Afan Fauzi √ √ √ √   4 ادلتوسط 

08 Anisa Rahayu √ √ √ √   4 ادلتوسط 

02 Diky Alfiyan √ √ √ √   4 ادلتوسط 

09 Mar’atus Sholihah √ √ √ √  √ 5 ممتاز 

21 Sesilia Nuke Wulandari √ √ √ √  √ 5 ممتاز 

20 Yuni Siswanti √  √ √   3 ادلتوسط 

22 Dewi Suryani √  √ √ √  4 ادلتوسط 

22 Adi Apriadi √  √ √ √  4 ادلتوسط 

21 Ahmad Salamun √ √ √ √  √ 5 ممتاز 

24 Dian Moneyta Fitri √ √     2 األدىن 

26 Dewi Ayu Lestari √ √     2 األدىن 

28 Syntia Ventirawati  √ √    2 األدىن 
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22 M. Ubaidillah al Harisi  √ √    2 األدىن 

29 Ma’mun Hidayatullah √ √     2 األدىن 

21 Agus Priatmoko  √ √    2 األدىن 

20 Septian Budi Prihatin √ √     2 األدىن 

رسة  ادلد يف االجتماعالطلبة  النشاط االوىل دورةال مالحظات نتيجة: ادلصدر

 2102 مايو 9 بتاريخ ونجكوتا أكاموس  تنج االوىلادلتوسطة االسالمية احلكومية 

 0ادلتوسطة االسالمية احلكومية ادلدرسة  يف الثامن الصف يف التعلم نشاط من

 من زادوا ولكنهم األقصى الطلبة على احلد النشاط يظهر مل تنجغاموس مقاطعة كوتا أغونج

 مئوية نسبة أول عن٪ 09.4 بزيادة ،٪ 12.4 بنسبة ادلعتدل إىل ادلنخفض النشاط معيار

 من مئوية نسبة إظهار يف بدأت فقد العايل النشاط دلعايري وبالنسبة٪. 29 بلغت لالجتماع

 الجتماع االوىل الدورة ادلئوية النسبة نتيجة على االطالع وديكن ،٪.  22 بنسبة النتيجة

 :أدناه يالطلبة للنشاط ادلئوية اجلدول يف الثانية
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 4 الجدول

 لنشاطات دراسة الطلبةالنسبة المئوية 
 (الثاني االجتماع) األولى الدورة

 النسبة المؤية المجموع المعيار إلتقان نشاطات التالميذ رقم
 % 32 10 ممتاز 0

 % 48,5 15 متوسط 2

 %19,5 6 أدىن 2

 ادلد يف ثاينال االجتماع األوىل الدورةالنسبة ادلئوية لنشاطات دراسة الطلبة : ادلصدر

 2102 مايو 9 يف ونجكوتا أكاموس  تنج االوىلرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية 

 انعكاس. 3

 األول االجتماع( 1

 إسًتاتيجية استخدام بعد انعكس أجد ،االوىل لدورةل األول االجتماع يف

Make A Match  ادلالحظة نتيجة يف: 

  Make A Match إسًتاتيجية تنفيذ تعظيم يتم مل حبيث جًدا قصري ادلستغرق الوقت( أ



71 
 

 اسًتاتيجية يستخدمون ادلعلمني ألن وفاجئني مرتبكني الطلبة من العديد يزال ال( ب

 .قبل من يعرفوا مل ولكن

 .االسًتاتيجية ىذه تنفيذ وقت يف جديني وليسوا ،الطلبة من العديد يركز ال( ج

 على والرد األسئلة وطرح األصدقاء بتفسريات االىتمام يف الطلبة النشاط قلة( د

 .األسئلة

. األول لالجتماع ادلخطط مراجعة إىل حاجة ىناك الثاين، االجتماع يف للتخطيط

 وادلعلم ةالباحث بني عليها ادلتفق التنقيحات بعض تكون األول، االجتماع نتائج على بناءً 

 :يلي كما

 تقدًن يف ادلعلم أداء وحتسني أفضل بشكل الطلبة توجيو ادلدرسني على جيب( أ

 .التعلم

 بسالسة التعلم أجل من التعلم يف نشطني يكونوا مل الذين ةبللطل احلافز توفري( ب

 .التعلم أىداف وحتقيق
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 مدى دلعرفة الطلبة بني والتعاون الطلبة مع ادلعلم من تعليقات تلقي إىل احلاجة( ج

 .ادلعروضة للمادة فهمهم

 .الدراسية الفصول إدارة حتسني( د

 الثاني االجتماع( 2

 بعد الباحثة اهب تقام الذي نعكساإل كان الثاين، االجتماع ىذا يف

 بدأوا الطلبة أن ىو ادلالحظة نتائج يف"  Make A Match " اسًتاتيجية استخدام

 ادلواد فهم إىل الطلبة من العديد وسارع ،"  Make A Match " اسًتاتيجية يفهمون

 :النتائج يلي وفيما التعليمية،

 .التعلم يف جادين وليسوا يلعبون الذين الطلبة بعض ىناك يزال ال( أ

 أصدقائو على التعرف بسبب التعلم ىذا عن بالرضا الطلبة يشعر( ب

 .الطلبة تعلم أنشطة يف زيادة بدء( ج

 على بناءً . االوىل للدورة خمطط تنقيح إجراء الضروري من الثانية، الدورة يف للتخطيط

 :يلي كما ىي وادلعلم ةالباحث بني عليها ادلتفق التنقيحات بعض فإن ،االوىل دورةال نتائج
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 بو القيام على للحفاظ األوىل يف الدورة التعلم عملية يف اجليد األداء على احلفاظ( أ

 .الثانية الدورة يف

 حبيث اجليد اجلماعي العمل فوائد يشرحوا وأن الطلبة ادلعلمون حيفز أن جيب( ب

 .ممتًعا أمرًا اجملموعة عمل عرض يصبح

 .ككل الطلبة توجيو حتسني( ج

 الثانية الدورةب. 

 خطة. 1

  اسًتاتيجية بتطبيق ةالباحث تقام التعلم، خطة من الثانية الدورة ىذه يف

Make A Match  إىل الطلبة تعّلم نشاط حتسني هبدف والتعلم التعليم عملية يف 

 ."ويّة"اذل موضوع

 مع" ادلهنة" وىي ،االوىل لدورة مستمرة دورة من تتكون الدورة ىذه تزال ال

 .واحد اجتماع مع دقيقة 11×  2 دلدة زمين ختصيص

 :مراحل عدة الباحثة عدت ، االجتماع ذلذا بالنسبة
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 (.RPP) تنفيذ التعليم خطة صنع( 0

 .ادلهنة موضوع عن مادة إعداد( 2

 .رلموعات يف لتظهر ادلهام إعداد( 2

 .الدرس أثناء الستخدامها التعلم مالحظة ورقة إعداد( 1

 تطبيق. 2

 وىو واحد، موضوع من 2102 مايو 9 األربعاء يوم الثانية الدورة تنفيذ

. للدرس ساعتني من يتألف والذي واحد اجتماع عن يقل ال ما عقد الذي" ادليهنة"

 البحث ىذا يف  Make A Match إسًتاتيجية تطبيق وصف ديكن التفاصيل، من دلزيد

 :التايل النحو على

 :األولي نشطةاأل( 1

 .األخبار عن وسؤاالً  مرحباً  بقولو الدرس ادلعلم يفتح( أ

 .الطلبة مجيع يتبعها اليت دعاءال يقود أن الصف رئيس من ادلعلم يطلب( ب
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 .الطلبة حضور من ويتحقق الفصل النظافة ادلعلم يالحظ( ج

 .ادلاضي األسبوع يف الصلة ذي ادلوضوع عن االستفسار( د

 .التعلم أنشطة يف مناقشتها ادلراد الكفاءات ادلعلم يشرح( ه

 

 :األساسية األنشطة( 2

 ويةاذل مادة ادلعلم حيدد( أ

 النص قراءة مهمة للطالب ادلعلم يعني( ب

 .العمل ةوممارس سيناريو إلعداد ةبللطل دقيقة 04 ادلعلم دينح( ج

 عن يبحثون طالب مث وأجوبة أسئلة على حتتوي بطاقات بتوزيع ادلعلمون قام( د

 .البعض بعضهم
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 مع عليها احلصول مت اليت األسئلة يقرأ أن ادلقابل يف زوج كل من ادلعلم يطلب( ه

 قبل من السؤال على اإلجابة يتم ذلك على عالوة. آخر صديق إىل الصحيفة

 .اآلخرين األزواج

 .ذلك لتوضيح كافيا شرحا ادلعلم يعطي( و

 :ةالنهائي نشطةاأل( 3

 .ذلك لتوضيح يكفي ما ادلعلم يشرح( أ

 .دراستها مت اليت ادلواد جوىر ادلعلم خيتتم( ب

 .التحية مع وتنتهي دعاءال لتالوة الطلبة ادلعلم يدعو( ج

 مالحظة. ج

 إليو تشري ما ىذا. التعلم يف ومحاسا نشاطا أكثر الطلبة بدا االجتماع ىذا يف

 من العديد على الدورة الثانية يف الطلبة نشاط حيتوي. التعلم عملية يف ادلتنامية الروح

 مناقشات يف نشطوا وقد جيد، بشكل التعلم عملية متابعة ديكنهم الذين الطلبة

 .آخرين أصدقاء مع والتعاون اجملموعة
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 يف التعلم عملية أثناء الطلبة نشاط من الصلب الطلبة تعلم نشاط حتسني

 :ىي االجتماع ىذا يف ادلالحظات نتائج. ىذه الدورة الثانية

 5 الجدول

 2112 األكاديمية السنة الثامن الفصل الطلبة نشاط

 الصنف مجموع 6 5 4 3 2 1 أسماء رقم
0 Adek Setiawan √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 
2 Adi Apriadi  √ √ √ √ √  5 ممتاز 
2 Afan Fauzi √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 
1 Agus Hardianto √ √ √ √   4 متوسط 
4 Agus Priatmoko  √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

6 Ahmad Salamun √ √ √ √ √  5 ممتاز 

8 Anisa Rahayu  √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

2 Ari Setiawan √ √ √ √ √  5 ممتاز 

9 Arifin √ √ √ √ √  5 ممتاز 

01 Dewi Ayu Lestari  √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

00 Dewi Suryani √ √ √ √ √  5 ممتاز 

02 Diah Wardani  √ √ √ √   4 متوسط 
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02 Dian Antoro √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 
01 Dian Moneyta Fitri  √ √ √ √ √  5 ممتاز 

04 Diky Alfiyan √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

06 Diky Apriyanto √ √ √ √ √  5 ممتاز 

08 Lailaturohman √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

02 Ma’mun Hidayatullah √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

09 Mar’atus Sholihah √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

21 Marlina √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

20 Melva Dewi Novianti √ √ √ √   4 متوسط 

22 M. Ubaidillah al Harisi  √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

22 Rully Yunanda √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

21 Septi Awalia √ √ √ √ √  5 ممتاز 

24 Setia Puji Lestari √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

26 Septian Budi Prihatin  √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

28 Sesilia Nuke Wulandari √ √ √ √   4 متوسط 

22 Siti Arsah √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

29 Sigit Widodo √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

21 Syntia Ventirawati √ √ √ √ √  5 ممتاز 
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20 Yuni Siswanti √ √ √ √ √ √ 6 ممتاز 

رسة  ادلد يف الثاين االجتماعالطلبة  النشاط االوىل دورةال مالحظات نتيجة: ادلصدر

 2102 مايو 01 ونجكوتا أكاموس  تنج االوىلادلتوسطة االسالمية احلكومية 

 0الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  ةبللطل التعلمية األنشطة من

 ادلئوية للنسبة النشاط من قدر أقصى 2102 الدراسي العامتنجغاموس مقاطعة كوتا أغونج 

 النسبة ارتفعت مث٪. 02 يًتك ادلئوية النسب ودلعايري مرئية غري ادلنخفض النشاط دلعايري

٪. 22 بنسبة األوىل الدورة عن٪ 44 بنسبة زيادة مع٪ 28 بنسبة العالية للمعايري ادلئوية

 :أدناه الطلبة تعلم ألنشطة ادلئوية النسبة جدول يف رؤيتها ديكن ،الثانية للدورة ادلئوية بالنسبة

 6 الجدول

 النسبة المئوية لنشاطات دراسة الطلبة
 (الثاني االجتماع) األولى الدورة

 النسبة المؤية المجموع المعيار إلتقان نشاطات التالميذ رقم
 % 32 10 ممتاز 0

 % 48,5 15 متوسط 2

 %19,5 6 أدىن 2
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رسة ادلتوسطة  ادلد يف الثانية الدورةالنسبة ادلئوية لنشاطات دراسة الطلبة : ادلصدر

 2102 مايو 01 بتاريخ ونجكوتا أكاموس  تنج االوىلاالسالمية احلكومية 

 انعكاس. 4

 الدورة يف ادلتخذة اإلجراءات من عليها احلصول مت اليت النتائج إىل استناًدا

 أنشطة حيسن أن ديكن Make A Match اسًتاتيجية تنفيذ أن توضيح ديكن األوىل،

 :التالية النتائج التعليمية، ادلواد بسرعة يفهمون الذين الطلبة من والعديد ،الطلبة تعلم

 الطلبة من العديد ويسارع ، Make a Match اسًتاتيجية بإستخدام الطلبة يتفهم( 0

 .التعليمية ادلواد فهم إىل

 الذين الطلبة من جًدا قليل عدد ىناك. التعلم يف ينشطون الطلبة مجيع تقريبا( 2

 التعلم يف يًتددون زالوا ما الذين ةبللطل احلافز ويقدمون التعلم، على ويركزون يلعبون

 .جيًدا إجنازًا حيقق حبيث التعلم حتسني ولزيادة ،

 تأهنى حىت ةالباحث توقعو ما إىل وصل وقد زيادة أكثر ىو التعلم نشاط أن يبدو( 2

 .األول االجتماع ىذا من الثانية الدورة يف البحث الباحثة
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 اخلامس بابال

 االستنتاجات واالقرتاحات

 

 االستنتاجات .أ

اليت مت احلصول عليها من  (PTK) للفصول الدراسي البحثاستنادًا إىل نتائج  

رسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  ادلد يفا هتادلالحظات وادلقابالت والوثائق اليت مت إجراؤ 

 13 ةباللغة العربية، مع عدد الطل للدرس يف الصف الثامن  ونجكوتا أكاموس  تنج االوىل

يف زلاولة لتحسني   Make A Matchأجريت يف دورتني. استنتجت أن تنفيذ اسرتاتيجية 

 .٪58قد وصل إىل مستوى الكمال احملدد وىو  ةبنشاط تعلم الطل

يف الصف الثامن يف تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق  الطلبةازدادت أنشطة تعلم 

عاي ر جيدة من ادلس  مب الطلبةدورتني. وميكن مالحظة ذلك من النسبة ادلئوية ألنشطة تعلم 

٪ 19٪ ، واالجتماع الثاين بنسبة 92 تماع األولاالج االوىل يف دورةال، و االستقصائي

 .٪58والدورة الثانية بنسبة 
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 االقتراحات ب.

، ميكن مالحظة الزيادة يف أنشطة ةقوم هبا الباحثتوالتحليالت اليت  بحثاستناًدا إىل ال

 من الصف الثامن الطلبةعلى  Make A Matchإسرتاتيجية  مع تطبيقاللغة العربية  الطلبةتعلم 

، ولكن ال يزال  ونجكوتا أكاموس  تنج االوىلرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  ادلد يف

أنو من الضروري تقدمي  ةشعر الباحثتك أوجو قصور يف التنفيذ. لذلك ، بال شيوجد 

 :االقرتاحات التالية

اللغة العربية األفضل أن يزيدوا من تعميق ادلعرفة اخلاصة باسرتاتيجية  ينبغي دلعلم .3

Make A Match  كنموذج واحد من إسرتاتيجيات التعلم ادلفيدة يف حتسني أنشطة

يف فصول  Make A Match. ويتم تطبيق التنفيذ ادلتوقع لتطبيق إسرتاتيجية الطلبةتعلم 

أخرى حبيث يكون ادلعلمون معتادون على استخدام إسرتاتيجية التعلم ىذه ألهنا 

 .ةالطلبمفيدة لتطوير اإلبداع والتفك ر واألنشطة 

احملتوى كبديل أو جهد  Make A Matchميكن استخدام تطبيق إسرتاتيجية تعلم  .9

رلال دراسي  يفيف رلال الدراسة العربية أو  ةلبلم يف حتسني نشاط التعلم لدى الطادلع

 .آخر



83 
 

أكثر اىتماما  الطلبةاحلافز حبيث يكون  الطلبة، يتم إعطاء يفضل يف بداية التعلم .1

 .باتباع الدرس

 

 ج.الخاتمة

مينك للباحثة  الرمحة واذلداية والعناية للباحث أعطى ، الذياحلمد هلل رب العادلني

 ةدرك الباحثت، رسالة العلميةيف الوقت ادلتوقع. يف إعداد ىذه الالنتهاء ىذه الرسالة العلمية 

 ةبساطة بسبب زلدودية قدرة الباحثال تزال ىناك أوجو قصور وأخطاء. ىذا ب امتاًما أهن

النتقادات من القارئ أن ينقل االقرتاحات وا ةتوقع ادلؤلفت. لتحسني ىذه الرسالة ، اوفهمه

 .ةاليت حتتوي على معىن للمدخالت يف زلاولة لتطوير البص رة يف تفك ر ادلؤلف

دوا يف االنتهاء ، وإىل كل أولئك الذين ساعسبحانو وتعاىل اهلل وتستسغفر الباحثة إىل

، على أمل أن شكرًا لكم ةقول الباحثت. أخ رًا ، انالالمتن ةشكر الباحثتمن ىذه الرسالة 

 .ةمفيدة خاصة للباحث رسالةتكون ىذه ال
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