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 ملخص
الصف  الطلبةمفردات اللغة العربية لدى استيعاب لترقية (Card Sort)ِاستراتيجية فرزالبطاقات تطبيق 

 7102/7102الشرقية للعام الدراسي الحكومية األولى المبونج  اإلسالمية  مدرسة االبتدائيةالالخامس ب

 تياريتى بودي كوسوماي

ك تت  بحلكهةيتته   بإلةتتيةيه ردسةتته بد لردب يتتهاملم وب ل لتيم  ب تتل ل  يف أن ب ظتتهبا   هتت خلفيتته اتتلب ب    كانت   
بدةتتتيبيي يه بم  اةتتتل رد ا ردسسيقردةبملردسةتتت دسس ب لغتتته ب    يتتته،  ن، خاصتتته يف يشتتت  ون  ا بتتت ه ه ةتتتل ب ليةيتتتل

اتتلس  لةتتةن فضتته  ، اتتلس بحلا تته يإتت ت ئج نلتتا ذ ب ليةيتتل يلطتتهس دب ليةيتتل يكتتهن ب لقليرديتته، هتتلس بدةتتيبيي يه 
، ةنهتا  لط يتا بةتيبيي يه فت ب ب  طا تان  كانت  طهس بدةيبيي يه بمل ت   وب ف ا ته، فين غ  على بملردسس أن يبملشكله

ل علتى  تادسي ب طل ته أن يكتهنوي جتى  ،ممل تهو ئ ردبعيته أك ت  ف ا ته و بةيبيي يه ف ب ب  طا ان متكل أن جت ل ب ل لتيم 
اتل يط يتتا : "هتت فا  تب   تتا ب تد  تتردةلها ب  ا  ته يف اتتلب ب   هأةتتا ةشتكلفت دبن ب لغتته ب    يته، بةتتلي اب ةي  يته 

ردسةتته ب بتتا بمتتاةل  امل ب طل تته     يتته  تترد ةفتت دبن ب لغتته ب  طا تتان  تتادس علتتى ي  يتته بةتتلي اب بةتتيبيي يه فتت ب ب
ب   تا اته هلتلب رد  ؟كان بهل7102/7102 ل ام ب ردسبة   بحلكهةيه ب وج دة هنذ ب ش  يهبإلةيةيه بد لردب يه 
ردسةته امل لط يتا بةتيبيي يه فت ب ب  طا تان  ب بتا بمتاةل  ب طل تهةفت دبن ب لغته ب    يته  ترد  ي  يه بةلي اب مل  فه 

 بحلكهةيه ب وج دة هنذ ب ش  يه بإلةيةيه  بد لردب يه 
ردوس  ب تيلكهن ةل دوسيني   كتل و  ه ب  ا  ه اه حبا ئج ب    لبا ب ردسبة ب   ا ب لي يإل ردةنهع 

ةفتت دبن ب لغتته ب    يتته   ي ظتته وب لفكتت  خاصتته يف بةتتلي اب ، بملب لنفيتتل، ب ل طتتي يشتتل ل علتتى أس تتل ة ب تتل اتت : 
ب  ا  ته  هابةتل ردةلب تد أةتا يت عتل ب  يانتان و ب بتا بمتاةل   ب طل تهكان ةهضهع ب   ا يف الب ب   ا اه 

وبدخل تتاس  ب ق لتت بدخل تاس  نلتتا ذ عليهتا ب  ا  تته ات وب هثتا ا وبدخل تتاس  ب  يانتان ب تتد  بتتل  بملي ظتته،  أةتلهب
 وأنشطه ب ل لم وب ل ليم  ب   ردي

لتتى  تتادس عبةتتيبيي يه فتت ب ب  طا تتان يط يتتا ميكتتل بدةتتلنلا  أن ب   تتا  حتليتتل ب  يانتتان يف  ةتتل نلتتا ذ
بحلكهةيتته ب وج  بإلةتتيةيه ردسةتته بد لردب يتتهاملب بتتا بمتتاةل   ب طل تته تترد   ةفتت دبن ب لغتته ب    يتتهبةتتلي اب ي  يتته 

يف كتل  ب ي يتهئج نلتا ذ  اتانظ  ئج ب ردوس  ب  انيه، الس بحلا ه ميكتل ةل ب ردوس  ب وج  ب ي يهاناك و  دة هنذ ب ش  يه 
و  %16،62 ا نإت ه بملا هيته يل يتلب أو 01 ة ياس بدكل العلى  ل حيبلهنب لي ب طل ه  ل ب ردوس : كان ا   ب ردوس 
 ، كتتتان، يف ب تتتردوس  ب وج%35،55 ا نإتت ه بملا هيتتته يل يتتتلب أو  06 ة يتتتاس بدكل تتتالعلتتى  هبمل حيبتتتل لب تتتلي ب طل تته
علتتى  هبب تتلي مل حيبتتل ب طل تته ، و%61  ا نإتت ه بملا هيتتهيل يتتلب أو  02ة يتتاس بدكل تتالعلتتى  ل حيبتتلهنب تتلي ب طل تته

 ل حيبتتلهنب تتلي ب طل تته ، كتتانيف ب تتردوس  ب  انيتته مث يي تتى ب ي يتته  %11  ا نإتت ه بملا هيتتهيل يتتلب أو  07ة يتتاس بدكل تتال
 3 ة يتتاس بدكل تتاهلمعلتتى  هبحيبتتلب تتلي مل  ب طل تته و ،%25،55 ا نإتت ه بملا هيتتهيل يتتل أو  73ة يتتاس بدكل تتالعلتتى 
  %06،62 ا نإ ه بملا هيهأو  ييةيل
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 تصديقال
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 إهداء

إىلالباحثةلتقدميهذهالشكرإىلاهللعلىكلنعمةومناسبةاليتقدأعطىاحلمدهللو 

أهديتهذهالرسالةالعلميةإىل:ببةةوادلرحبمة فراداحملألالرسالةالعلمية

سبمبكب .1 أيب احملببةني والدين اللذانوأمي ةاإلخالصسبغيايت ويرحامين رةياين

والتشجيعات الدوافع جناحيويعطياين على إالويدعبان الكالم احسن ما ألن  

علىحسن قبلالشكرالشيئلرّد البالدين  إالدعاء واليقبلالدعاء الدعاء 

 البالدين.

وإىلادلشرفاألستاذالدكتبرشريفالدينةشارواألستاذالدكتبرذواحلنانأشكر .2

 تقدميمجيع جزيالعلى هذهشكرا االرشاداتوالتبجيهاتةاإلخالصحىتإمتام

 الرسالةالعلمية.

والتشجيعاتوالدوافعةإىلأخيالصغريدويةبديرمضانالذياعطاينالنشاط .3

 النجاح إىل للبصبل الناس أحسن اكبن وسعداءألن احلسنة القدوة ولتقدمي

 البالدين.



 

 ز
 

 

اعطب .4 الذين وأصدقائي والتشجيعازمالئي ادلساعدة شكراين أشكر والدوافع. ت

مت اليت الذكريات وكذلك معا مررهنا اليت واجلهبد والبكاء الضحك على جزيال

 خاصةللبالدين.نقشتهاحىتاآلن.لعّلنامنالناجحنيوادلنتفعنيلآلخرين

إىلصديقياخلاصةحممدنبرخليصالذياعطاينالتشجيعاتوالدوافعوالصربيف .5

 كانتأوحزينة.شكاويمسرورةاستماع

 خاصةللفصلاجليم2114لغةالعرةيةدلرحلةزمالئيوأصدقائيمنقسمتعليمال .6

 دائماوتبادلالدعاء.اتوالدوافععالذيناعطبينالتشجي

 .ببنجمنتاناليىفكليةالًتةيةوالتعليمجبامعةرادينإةمرحلىتاحملببة .7

وهبذاعسىاهللأنجيزيهمةاحسناجلزاءآمنيياربالعادلني.عظيمالشكرواشكر

حبثها الباحثة العيببوعت من فًتجىكثري والصباب  الكمال عن وةعيد واخلطاءات

العلمية. الرسالة النقدواالقًتاحاتلتكميلهذه البحثالباحثة جلميعنفعيأنلعلهذا

األطراف.





 ز
 

 ترمجة الباحثة

يف  ةالمبونج الشرقي يف قرية غوندانج رجيو فيكالوعان  ريىت بودي كوسوماييتولدت 

من ادلتزوج سيد سوموكو وسيدة من أخوين  ، وهي ابنة األوىل2991 اكتوبر 21خ التاري

 .سوغيايت

( يف أرض ديفاسيٌت مولىي تولنج Dharmawanitaرودة األطفال )من بدأت الدراسة 

ة احلكومية درسة االبتداييادلاستمرت الدراسة يف  . 1001مدة سنتني  ومتت سنة باونج 

وبعد ذلك استمرت الدراسة يف .  1002تولنج باونج ومتت سنة  األوىل ديفاسيٌت مويل

مث واصلت  .1022فوروساري مطرى ومتت سنة  للًتبية اإلسالمية  العصر احملسني معهد

 .1022ومتت سنة  مطرى  احلكومية الثانية المية اإلسدرسة العالية ادليف  الباحثة

رادين إينتان امعة احثة دراستها إىل اجلامعة وهي جباستمرت الب 1022ويف السنة   

قد خدمت اللغة العربية. تعليم اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية والتعليم بقسم 

يف قرية سينار رزق جايت أغونج  1022ادلوجة األوىل سنة  (KKN)الباحثة يف اجملتمع هي

درسة الثانوية مشارق األنوار باندر ادليف   (PPL) المبونج اجلنويب، كذلك قامت الباحثة ب

ية بيق اسًتاتيجية فرز البطاقات لًتقوضوع: تطج. متت هذه الرسالة العلمية بادلالمبون



 ز
 

اإلسالمية درسة االبتدايية ادلبيذ الصف اخلامس لدى تالماستيعاب ادلفردات اللغة العربية 

 .1022عام  ومية األوىل المبونج الشرقيةاحلك

 م1022يوليو 22باندر المبونج 
 الباحثة

 
 يتريىت بودي كوسوماي

        2222010022 
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 تقديركلمة شكر و 

محدا هلل عز وجل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاه للباحثة  حىت تقدر على كتابة 

جبامعة رادين إينتان لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل ىذه الرسالة العلمية 

اهلل عليو وسلم، اإلسالمية احلكومية المبونج. والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى 

أن يف كتابة ىذه الرسالة ال ميكن حتقيقها  وأصحاب ولو ومن تبعو بإحسان إىل يوم الدين.

، لذلك أن تقّدم الباحثة جزيل بدون ادلساعدات و الدوافع و اإلرشادات من مجيع األطراف

 سادات األفاضيل:  وتقدير إىلشكر 

كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة ،  ادلاجستري األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار .1

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

ربية واألستاذ اللغة العتعليم كرئيس قسم  ري داود ادلاجستريافاالدكتور س األستاذ  .2

اللغة العربية من كلية الًتبية والتعليم  تعليم اهلل كسيكريًت قسم حممد عفيف أمر 

 مية احلكومية المبونج.جبامعة رادين إينتان اإلسال

 ادلشرف األول واألستاذ الدكتور كاألستاذة الدكتور شريف الدين بشار ادلاجستري   .3

مجيع االرشادات والتوجهات شكرا جزيال على تقدمي ذو احلنان كادلشرف الثاين 

 لكتابة ىذه الرسالة العلمية.باالخالص 



 

 ح
 

 وقتا اللذين أعطوينخاصة لقسم تعليم اللغة العربية مجيع احملاضرين واحملاضرات  .4

علوما ومعرفة مدة الدراسة بكلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية و 

 احلكومية المبونج.

األستاذ الدكتور اندوس احلاج حممد ميني واألستاذ حممد قريب كمدير كلية ادلعلمني  .5

هولة جلمع البيانات اليت حتتاجها الباحثة  أعطاين الفرصة والس اإلسالمية الذي

 لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

رئيس ادلكتبة وأعضائها اشكرىم على تقدمي ادلعلومات والبيانات وادلراجع إلمتام ىذه  .6

 الرسالة العلمية.

تابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم واحدا قد ساعدوا يف ك مجيع األطراف الذي .7

 فواحدا.

كثري من النقائص واخلطاءات وبعيد عن الكمال   هاحبثوهبذا وعت الباحثة 

جى الباحثة النقد واخلربة اليت متتلكها الباحثة. فًت والصواب، ألن حمدودية ادلعرفة 

 واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية.



 

 ح
 

ت عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة واالرشادا

 احبثهنفع يعلى أن  ةالباحث ترجإلمتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

على مجيع  اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء عسى اهلل أن يعطيهم. رئنياو نفس الق اهلنفس

 دلني.ساعدة وادلشاركة. ممني يا رب العاادل

 

 م2118يوليو 18باندر المبونج 
 الباحثة

 
 يتكوسومايريىت بودي  

        1411121147 
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

حة سواهلهل((Card Sortادلوضوو هلذلو اهلاحث ووهلىووهليق ثسواهلاجوةاقسزساهلبواقهلاحث   و تهل

اإلجوممساهلدرجواهلاببتدايسواهلاحصفهلاخلو م هلب دلاح لثاهلعابساهلحدىهلمفاداتهلاحلغاهلاحاجتسع بهل

حتزنو هلنواهلاألا و  هلي.هل7107/7108حلع مهلاحدراجيهلاحلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحشا ساهل

بثس هنو هلهلاقومهلاحث حثوتجوهل٬ثريةهلادلوجوودةهلىفهلىو اهلادلوضوو ىفهلبهمهلوهلقفسريهلابص مح تهلاحك

هل:قفصسمهل

 ق ثسا .0

.هلابجووتادامايقوواهلقنفسوو هلومنلوو لهلو هلاإلندونسسوويهلنعووىاحكثووريهلهلننوودهلادلعزوومق ثسواهل

ةاقسزساهلواح ايقوواهلننوودهلاخلووأا هلمنهلاحت ثسوواهلىوووهلاألنلوو لهلدلل رجوواهلاحن ايوواهلوابجووهلمموو 

وموو هلمهوووثوهلتحووو هلحت قسوواهلاألىوووداحهلااوووددةهلوادلصووول اهلادلا وبوواهلمووواهل ثووو هلا لونووواهل

هلادلا  ا.

هل
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 ابجةاقسزسا .7

ونلوووجهلوجووووهلنووو مهلمنهلابجوووةاقسزساهلىووويهلزل وحووواهلاحووولهليقوووومهل ووو هلاحفوووادهلحلوصوووولهل ىلهل

 ووو مولهلاحكثوووريهلاحلغووواهلاإلندونسسوووساهلمنهلابجوووةاقسزساهلىووويهلا ووواهلاألىوووداح٬هلممووو هل هل

ح ح هلميكواهلقفسوريهلاجوةاقسزساهلنلوجهلهل0.د سقاهلحلوصولهل ىلهلمىداحهلاخل صاهلادلاجوة

مهن هلق ثساهلمجسعهلاجلوان هلادلتعلاهلبت قساهلاىداحهلاحتعلسمهلبسوهلا اهلوقنفس هلونللسواهل

هلونت يجهلمنش اهلاحتعلم.

 باقهلاحث    ت .3

هلاحث    ت هل هلاحتعلسمهلبشك هلاحتع ونهلهلباق هلادلستادما هلواح ايقا ىيهلابجةاقسزسا

   ,Melvin Lوادلسؤولهلإلمت مهلاحواجث تهلادلعسناهلماهلاملهلحع هلاحث   ا.هلنندهلرميهل

Silberman  هلكت بو  aktive learning احنش طهلاحتع وينهل يي كاهلمنهلباقهلاحث    هت

هلادلدرلهلحتدري هلادلف ىسمهل ص يصهلواحتصنسفهلواحلق ياهلاخلوهلاحلهلمتكاهلاجتادامه 

وح ح هلاجةاقسزساهلباقهلاحث    تهلىيهلابجةاقسزساهل7.وهلمااجعاهلاحعلومحولهلك ياهلم

                                                             
1
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 19. 

2
Silberman, Aactive Learning, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media Cet. IV 

2010, h 169. 
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حسوهلقعلمهلك هل  ح هليع يهلب   اهلحيتويهلنلجهلاحلهلقؤكدهلنلجهلنش طهلاحتممس هل

هلمعلوم تهلحولهلادلوادهلاحلهلجستمهلمن  ش هت ,هلمثهلقتزلعهلاحتممس هلوبق هلحث   اهلذل .هل

 الموضوعأسباب اختيار  . ب

يهلق ثساهلاجةاقسزساهلباقهلوضو ى اهلادلهلىلهلااتس ر مم هلاألجث بهلاحلهلقدبعهلاحث حثاهل

احصفهلاخل م هلاح لثاهل(هلحة ساهلاجتسع بهلمفاداتهلاحلغاهلاحعابساهلحدىهل(Card Sortاحث    تهل

هلاببتدايسا دلب هلهلدرجا هلاحشا سااإلجممسا هلبمثونج هلاألوىل هلاحدراجيهلهلاحلكومسا حلع م

هلىي:هليهل7107/7108

هلاحعابساهلحدىهل هل .0 ينثغيهل احصفهلاخل م اح لثاهلقا ساهلاجتسع بهلادلفاداتهلاحلغا

نلجهلادلدرلهلمنهلقعسنيهلابجةاقسزساهلواح ايقاهلادلن جثاهلواجل اباهلحلتممس هلوىيهل

 بت ثساهلاجةاقسزساهلباقهلاحث    ت.

هل ىلهلجن .7 هلاحتشحلوصول هليقدم هلادلدرلهلمن هلنلج هلبسنثغي هلاحتعلسم٬ زسع تهل ىلهل ح

هل هلجل بهلهلج ألاح لثا هلك ح  هلاحث و٬ هلدلوضو  هلوبق  هلابجةاقسزسا ق ثسا

هلباقهل هلاجةاقسزسا هلى ه هلب جتادام هلاحعابسا. هلاحلغا هلقعلسم هلبقث   قشزسعهم

 حت قساهلاىداحهلاحتعلسمهلادل لوبا.اح لثاهلاحث    تهلمنهليسه هل
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هلا .3 هلاحلغا هلدرل هلادلدرجاك ن هلمؤجسا هل  هلى م هلدرل هلهلحعابسا هل ىلهلوىو حيت ج

 احعابساهلاحلهلينثغيهلحتسسنه هل ىلهلاحساهلابرقق  .مفاداتهلاحلغاهلاجتسع بهل

هلاحلغ .4 هلقعلسم هلك ن هلاجتسع ب هل  هلضاوري هلمما هلاحعابسا هلببا هلاحل هلمنهلمفادات د

هل هليتق هن  هلااح لثا هلما هلويت ل  هلاجتسع ب هل  هلواح اق مفاداتهلبجةاقسزس ت

 واحدةهلمنه هلبت ثساهلاجةاقسزساهلباقهلاحث    ت.

ابسا٬هلحبسوهلحيت جهل ىلهلمعاباهلادلس واةهلى اهلادلوضو هلمتعلاهلبقسمهلقعلسمهلاحلغاهلاحع .5

 واحفاوقهلحسهوحاهلقسلسلو.

 ج. خلفيات البحث

هل هل حدىهلاحلغا هلاحعابسا هلاحلهلمتهلدرهلما هل هلتجااحلغ تهلاألجنثسا هل ويلا هلبةة هلمن  هلاجلس هلادلسلم ه 

هلماهلاحع مل هلهعثه  هل  حثسا هلألن هلاحصغري هلمن  هلدراجته  هلمت هلاحلغا هلى ه هلك نت هل ندونسسس  هلو  .

هلاحعابسا.احكت بهلوىوهلاحقامنهلادلنزلهلب هلمادلسللنيهلحسوهلذل ىن كهلثمثاهلنن صاهلاحلغاهلاحلهلهلحلغا

هلادل هلاحعابساهلىيهلاألصوات٬ هل هلقعلسمهلاحلغا فاداتهلواحةاكس هلألنهلاحلغاهلىيهلببدهلابىتل مهل  

هلاحصوت.هلمن وقصواتهلم هلن  م هلىن ك هلاحلغا هلحسوهلقوجد هلمنو هلاحقول هلميض هلهلحبسثسلكا احلغا
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اهلهلب جتادامهلاحلغهلوح ح هل3را هلواحفكاياهلواحع  فساهلمعهلاخآاايا.قستادمهلكوجسلاهلحلتعثريهلناهلاأل

واحتف ىمهلبلغتهمهلا صاهلب حلغاهلقشكس هلا تلعهلواحلض رةهلحسوهلميكاهلحألباادهلاحتواص هلبسهوحاهل

هلجسكتشفونهلادلفاداتهلنندم هليتعللونهلاحلغاهلاحعابسا.احعابساهلوك ح هلاحتممس هل

احلهلهلمعسنا منلغا جز ىيهلهل vocabularyاإلجنلسزياادلفاداتهل هلاحلغاهلاحعابساهلو هلاحلغاهل

هلىيهلرللونانندهلاجللهورهلعاوباادل كلل تاح رللونايتكونهلماهل هلادلفاداتهلميض  احكلل تهلهل.

فاداتهل حدىهلماهلثمثاهل.هلادلاحلهليتعاحهل  هلاحفادهلوميكاهلاجتادامه هلحةقس هلاحكللاهلاجلديدة

هلاحلغا هلاحكت بساهلهلنن صا هلاحلغا هلمو هلاحلس نسا هل هلاحلغا هلادلفاداتهلقستادم هلى ه هلبجتسع   ٬ اذل ما

هل4وىيهل حدىهلاألدواتهلحت وياهلادله راتهلاحلغويا.

هلميكاهلاحقولهلمنهل هلبإنو هلموهلوماهلاحثس نهلادل كور هلاحكلل تهلادلعسنا ادلفاداتهلىيهلرللونا

هلاإلجةاقسزس هل حدى هل ىل هلحتت ج هلوح ح  هلاحلغا٬ هلحتشكس  هلاحكلل ت هلقعلسمهلرللونا هل  هلادلثرية ا

مفاداتهلاحلغاهلاحعابساهلحل صولهلنلجهلنت يجهلاحلغاهلاحعابساهلادلاضسا٬هلألنوهلنندم هلنتعلمهلاحلغاهلاحعابساهل

هلناهلق هلادلبهلميكاهلبصله  هلاذل ماهلفاداتهلحسوعلسم هلاحلغاهلهلادلفاداتهل حدىهلاحعن صا  هلقعلسم

هلاحعابساهلتاهت .

                                                             
3
Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,  Malang: UIN-MALIKI, 

2011, h. 26.  

 
هل60نف هلادلاجع٬هلص.4
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هلاحتعلس هلابجةاقسزسا هلنا هلبصله  هلميكا هلب هلاحل حا هلى ه هلابجةاقسزساهل  هلك نت لسا.

هل هلاحل هلبإجا ات هلميض  هلوقسلج هلاألج حس  هلمو هلاح ايقا هلنلج هلحتتوي هلقاحتعلسلسا اح لثاهلتضلا

هل هلمىدابهم٬ هلوهلحت قسا هلحسهوحا هلق ثسقه  هلمتكا هلاحل هلابجةاقسزسا هلبجتسع ب هلببد اح لثاهلمنه 

هلادلفاداتهلاحلهل دهلمن ستهلادلدرجاهلج بق .وحفظهلىح كاهل

هلابجةاقسزس هلمن هلن م هلوجو هل ىلهلونلج هلحلوصول هلاحفاد هل   هليقوم هلاحل هلزل وحا هلىي ا

األىداح٬هلمم هل هل  مولهلاحكثريهلاحلغاهلاإلندونسسساهلمنهلابجةاقسزساهلىيهلا اهلد سقاهلحلوصولهل

هل هلادلاجوة. ىل هلاخل صا هلاحقواندهلهل5مىداح هلمو هلوادلدا  هلاحن  م هلىي هلابجةاقسزسا هلمن وح ح 

هل6حلوصولهل ىلهلاألىداحهلب جتادامهلاجلهدهلواحو تهلواألمث .

ادلاتلفنيهلماهلحسوهلادله راتهلاح لثاهل تاهل  مهلادلدرلهلبتدري هلبجةاقسزساهلاحتعلسلساهلدورهلى مهلاهل

وابجت ى تهلوبجن قات.هلوح ح هلينثغيهلنلجهلادلدرلهلمنهليفكاهلابجةاقسزساهلادلثريةهلاحلهلميكاهلمنهل

هلاحتممس  هلاحتس ج ت هلينثغسهل7.قليب هلو اقهلعلجبم هلاحقواند هل قق ن هلموهلادلدرل  احتدري 

منهلادلدرلهلميكاهلمنهليقدمهلوحكاهلماهلممهه هلىيهلهل٬اح لثاهلقسزساهلاحتعلسلساهل هلقعلسله هل ىلهلابجةا

هلابجةاقسزساهلموبهلمثهلجتلسعهلاحقواندهلحتشكس هلابجةاقسزساهلابن ث نساهل هلقعلسله .
                                                             

5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1340.   
6
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 19. 

  
هل09نف هلادلاجع٬هلص.هل7
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هلاحتم هلبهم هليسثثهم لا هلاحعابسا هلاحلغا هلنفادات هلاحلغاهلهلمس  هلمفادات هلبتعلم هلاىتل م  م  

هلاحعابسا هلحىتهلص ر هلجديدة هلاجةاقسزسا هلادلدرلهلققدمي هلوح ح هلجي هلنلج هل. هلنلجهلاح لثا   درا

هل قق نهلم هلجستمهلقعللو.هل

حس هلحك هلادلدارلهلقعلسمهلادلفادات٬هلبوجودهلقعلسمهلادلفاداتهل هلادلدارلهلألنهلبسه هلق ثساهل

هل  هلققع هلاحل هلاحشا سا هلاألوىلهلبمثونج هلاحلكومسا هلاإلبتدايسا هلندرجا هلادلفاداتهلىي هلقعلسم هلن  م

هلى ههلادلدرجاهلدرلهلاحلغاهلاحعابسا.بسك حون ن٬هلحسوهل جتادمتهل

فاداتهلا صاهلحسومستهم.هلهلك ح هليعابونهلادلاح لثاهلبوجودهلقعلسمهلاحلغاهلاحعابساهلجي هلنلجهل

هل هلد هلادلفاداتهلاات جا هلحبسوهليسه هلبرهلميكاهلقي دة هلاحعابسا ادلفاداتهلهلق كاىمهل هلولهلاحلغا

هلا صاهلحلس ةهليومستهم.

هلقف ن  هلىي هلاحتعلم هلميهلحل صولهلنلجهلمىداحهلهلنللسا هلحت قسا هلاحتممس  ادلدرلهلمع

.هلدورهلادلدرلهلكل  وحاهلحتوجسوهلاحتممس هل ىلهلنللساهلاحتعلمهلهلاحتعلمهلادلاجوة.هلويقصدهلب حتف ن هلىن 

حت وياهلامك نتهمهلماهلاح لثاهل هلنللساهلاحتعلمهلىوهلالاهلدنمهلاح اوحهلوققدميهلاحتشزسعهلوقوجسوهل

هلاملهلمنش اهلاحتعلم.

واحتعلمهلمنهلاحتعلسمهلحس هل بهلنزادهلمشكلاهلاحقصا٬هلهلMelvin L.Silbermanنندهلن اياهل

هلاحعقلساهل هلمش ركا هل ىل هلاحتعلم هلحيت ج هلاحتممس . هلمبك ر هلادلعلوم تهل  هلحكشفهلنا حس هلنتسزا
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هل هلحلتعلمهلاحنشطهلجي هلونل هلاحتممس هلبأنفسهم.هلاحشاحهلوادل  ىاة حاهلقؤديهل ىلهلنت يجهلجسدة٬

هلبسنث هلاحواجث ت. هلبعل  هلاحقس م هلاحتممس  هلواجتعااضهلنلج هلاحعق  هلاجتادام هلاحتممس  هلنلج غي

هليتعللهمهلاحتممس .هل هلادلشكمتهلوق ثساهلم  جي هلمنهليكونهلاحتعلمهلاحنشطهلتكس هلاألبك رهلوحّ 

 moving about)  حث هلم هليةكهلاحتممس هلادلقعد٬هليت اكهلويفكاهلجبدهلهلوممتع هلوحسوي هلون  فس .

and thinking aloud) 
هل8

هلاحنشطهلىوهلهك هلماهلمهك لهلهل هلنشطهلاحتعلم هلاح يهلين ويهلنلجهلدور اح لثاهلهلاحتعلم

نق هلمدوارهلاحتممس هلحلتعلمهلبنش طهلمعهلادلعللني.اح لثاهل هلهك هلقف ن هلبنيهلاحتممس هلموهلك نتهل

هل هلادلميكا هلققل  هلب حتعلم.هل من هلكثري هلاىتل م هلابجةاقسزس تهل هلوقسث هل ىل هلما هلاحعديد ىن ك

هلاحتعلمهلاحنشطهلمنه هلاجةاقسزساهلباقهلاحث    ت.

هل ىل هلحواجتن دا هلاحتعلم هلنللسا هل هلاحصفهلاخل م هلممح ا هلاحعابسا ندرجاهلهلدرلهلاحلغا

يعاحهلمنهلنللساهلاحتعلسمهلقاكزهل ىلهلادلدرلهلب حنسثاهلاإلبتدايساهلاحلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحشا ساهل

هل هلادلدرلهلموهلهلهل.اح لثاحةكسز هليقوحو هلاحتعلمهلمكثاهلابجتل  هلمم  هلاحتممس هل هلنللسا ك نتهلمنش ا

                                                             
8
http://zaifbio.wordpress.com, metode-card-short, diakses pada tanggal 30 November 2017 
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هل هلمش ركا هل لا هلماهلاملهلاحوج ي هلاا ضاة٬ هلادلث هاة هلقسلجهلب ح ايقا هل بهلاح لثا وحس هله ملا

هل9بإقق نهلبعضهلاحتممس .

ادلل هل مس هلميزحونهلوينعسونهلمثن  هلاحتعلسم٬هلى ههلاحل حاهلقسث ثعضهلاحتمب وى اهلمن ور

هل هلنت يجهلادلمحاح لثا هلمن هل هلاحتعلمهلحىتهلص رتهلنت يجهلاحتممس هلمنافضا. هلاحا ثا هلاحلهل لا  ا

هل هلاحث حثا هلاباتث رهل  متهل   هلنت يج هلنلج هلقؤثا هلاحل هلوىي هلجلثسا هلاحتعلسم هلنللسا هلمن هلنلج داحا

.هلهلاح لثاجداولهلنت يجهلهلاهلم هليشريهل ىلوى هلاحنه ييهل هلاجتسع بهلمفاداتهلاحلغاهلاحعابساهلمنافضا

هل هلبنيهلنا هل د هلاحنه ييهل كل  هلاباتث ر هلحدىهلهلبس ن تهلنت يج هلاحعابسا اجتسع بهلمفاداتهلاحلغا

هلاحلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحشا سا. اإلجممساهلدرجاهلاإلبتدايساهل دلاحصفهلاخل م هلباح لثاهل

هل

هل

هل

هل

هل

                                                             
هل73احت ريخهل(هل هلمدرجاهلاإلبتدايساهلاحلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحشا ساهل)هلبمثونجهلاحشا ساهل:هلهل هلمسدانهلاحث والمراقبةنتسزاهلهل9

هل7107اكتوباهل
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هلدرجاهلاببتدايساهل دلاحصفهلاخل م هلبهلاح لثااحثس ن تهلاألوحساهلماهلنت يجهلاباتث رهلاحنه ييهلحدىهل
 7107/7108احلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحشا ساهلحلع مهلاحدراجيهلاإلجممساهل

1جدول   

 النتيجة المعرفية أسماء التالميذ الرقم
0 Aftri Kusuma 71 
7 Ahmad Faiz Riztiyanto 66 
3 Aldi Fajar Saputra 66 
4 Axcel Febriano 65 
5 Bintang Permana Putra 81 
6 Dhesferanza Terezalita 65 
7 Dian Anggraini 71 
8 Falzahran Meizal Jasnika 65 
9 Febby Afrilia Putri 65 
01 Fenty Alvionita Bastian 71 
00 Hafiz Rahman Ferdianto 66 
07 Hanna Cahaya Putri 65 
03 Indah Fiona Fitriani 71 
04 M.Rizky Firdaus 65 
05 M.Wisnu Tri Maulana 65 
06 M.Syaiful Anwar 65 
07 Meilina Mutiara Prameswari 71 
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08 Meisya Dina Yunita Purti 71 
09 Mukti Azzahra 66 
71 Nazwa Al Qaisya 65 
70 Rezky Prayogi 65 
77 Ridho Danuar Priyadi 71 
73 Sandika Ahmad Dwiyansyah 66 
74 Selvia Meilan Putri 65 
75 Septa Nando Saputra 65 
76 Syahda Annafia 66 
77 Tiara Nivia Anata 71 
78 Tidar Fabian 65 
79 Vera Istiqomah 81 
31 Wiliam Farel Adhinata 65 

هل

احصفهلاح لثاهلعلليهلاحلغاهلاحعابساهلحدىهلدلاباتث رهلاحنه ييهلمأاوتةهلماهلك نتهلاحثس ن تهل

نعدلهلنت يجهلاباتث رهلهلاحلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحشا سااإلجممساهلرجاهلاببتدايساهلب دلداخل م هل

ندرجاهلحدىهلقممس هلاحصفهلاخل م هلفاداتهلاحلغاهلاحعابساهلمستوىهلاحث ينهلادلاحنه ييهل هلاجتسع بهل

هل.هل7107/7108حلع مهلاحدراجيهلهلاببتدايساهلاحلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحشا سا

هل
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هلاحفص هل:هلاخل م هليمي

هلاحدرلهل:هلاحلغاهلاحعابسا

2جدول   

 نتائج التعلم الدرجة 
 نسبة المئوية المجموع

0 81 – 011 7 6,67% 
7 71 – 79 8 76,66% 
3 60 –69 71 66,67% 
4 30 – 61 1 1% 
5 1 – 31 1 1% 
 %011 31 المجموع

هل

هلنلجهلمشكمتهل هلونت يجهلاجتسع بهلانتل دا هلحلقس مهلناهلاألنش ا مفاداتهلح ح هلببد

هلبت ثساهلاجةاق هلاحتص سحهلميكاهلاحقس م هلى ا هلحل هلمشكلته .هلبتص س ه . هلادلثرية هلاحتعلسلسا سزسا

مكثاهلاحفع حساهل هلمنش اهلاح لثاهلادلقصودةهلىيهلاجةاقسزساهلباقهلاحث    تهلجلع هلهل حدىهلادلشكلا

هلاحتعلمهلوجهوحاهل هلاحفهم.
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ىيهلاحنش طهلاحتع وينهلاحلهلهل((Card Sortهلاجةاقسزساهلباقهلاحث    تمنهلرميهلجسثريم نهل

هلموهل هلك يا هلحول هلاخلص يصهلواحتصنسفهلواحلق يا هلحتدري هلادلف ىسم هلادلدرل هلاجتادامه  متكا

هل هلمس ندة هلميكا هلاحدراجسا هلاحفصول هل  هلاحس يدة هلادل ديا هلاحلاكا هلنلجهلمعلوم تهلقكاار. احقض  

هلاحتع هلادلزاج.

هلب هلاحتعلم هلمشكمتهلاخنف ضهلنت يج هلاحلهلميح لثا هلاحسليب هلاحتغل هلقسث هلاحتعلسم كا

احلهلقوباهلاحشعورهلب دلش ركاهلاحش ملاهلحبسوهلهل((Card Sortجةاقسزساهلباقهلاحث    تهلهلنلجهلق ثسق 

هلمنهلاحتممس هلبهليشعاونهلب حسئ ماهلوادلل .

هلاحث    تهل هلباق ىيهلاحنش طهلاحتع وينهلاحلهلهل((Card Sortورميهلى رقونوهلمنهلاجةاقسزسا

هلموهل هلك يا هلحول هلاخلص يصهلواحتصنسفهلواحلق يا هلحتدري هلادلف ىسم هلادلدرل هلاجتادامه  متكا

ى اهلىوهلحلتعثريهلناهل(يهل(Card Sortااتس رهلب   اهلب   اهلقاقس يب جتادامهلهل01معلوم تهلقكاار.

هلحلهلمن ست كاهلاحدرولهلااحتممس .هلحبسوهلاحتممس هليفهمهلجسداهلويهلمتهلقعللوهلتكايهلادل دةهلاحل

هل00.ادلدرل

                                                             
10

Aziz Fachrurrozi dkk, Pembelajaran Bahasa Asing, Bania Publishing, Jakarta,  

2010, Cet  ke 9, h. 204. 
11

http://zaifbio.wordpress.com, metode-card-short, diakses pada 1 Desember 2017 
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قن ويهلقؤكدهلنش طهلاحتع وينهلاحلهلهل((Card Sortاجةاقسزساهلباقهلاحث    تهلقنفس هلمنهلهل

هلمس ندةهل هلميكا هلاحدراجسا هلاحفصول هل  هلاحس يدة هلادل ديا هلاحلاكا هلاحش ملا. هلاحتممس  هلمدوار نلج

هلادلزاج. هلاحتع  هلنلج هلاحتعلسمهلهلاحقض   هلنللسا هلمدة هلب دلل  هليشعاون هلب هلاحتممس  هلمن وح ح 

هل07اجل ريا.

احشعورهلب دلش ركاهلمدةهلاحتعلسمهل هلقوباهلهل((Card Sortوبتنفس هلاجةاقسزساهلباقهلاحث    تهل

ميكاهلاحتغل هلح لثاهلدلل هلبمنهلاحسئ ماهلوا.هلح لثاح حاهلممتعاهلحبسوهلميكاهلمنهليقدمهلجتاباهلمفسدةهلب

بئاهلهلك نت تهلاحلهلهلحاكاهلاحتممس هلاحفع حساهلمثن  هلاحتممس هليدورونهلحولهلاحث وهلناهلاحث   نلجهل

 Cardوب إلض باهل ىلهلتح هلمنهلاجةاقسزساهلباقهلاحث    تهلا لوناهلادلل ثلاهلب حتممس هلاخآاايا.هل

Sortمكثاهلقاكسزاهلمثن  هلنللساهلاح لثاهلحتعلمهلادل دةهلاحتعلسلساهلواىتل مهلهلاح لثاميكاهلمنهلحتفزهلبضولهلهل

س هلمثن  هلنللساهلاحتعلسمهلمنهلقا يهلاىتل مهلاحتممهلقاججهلاحث حثاهلبجةاقسزسا ههلا احتعلمهلاجل ريا.هل

هلاحعابساهلوقا ساهلحبسوهلمنهلاحتعلسمهلاكثاهلج اباهل هلقعلمهلاحلغا هلب يدة وهلممتعاهلك ح هلميكاهلمنهلقا سا

هلفاداتهلاحلغاهلاحعابساهلحلتممس .ادلاجتسع بهل

 

                                                             
12

Hisyam Zaini dkk. Strategi Pembelajaran Aktif, Insan madani, Yogyakarta, Cetakan ke 1, 

2008, h. 50. 

 



15 
 

 البحث مشكلةد. 

هلالفس تهلاحث وهلادل كورة هلنلج هلبلشكلابن  ا هليهل, هلاحث وهلىي هلى احث وهل هلى ا

مفاداتهلاحلغاهلاحعابساهل  درهلنلجهلقا ساهلاجتسع بهلهل( Card sort)ق ثساهلاجةاقسزساهلباقهلاحث    تهل

هل؟بمثونجهلاحشا سااألوىلهلهلاحلكومساهلاإلجممساهلهلرجاهلاببتدايساب دلدهلاحصفهلاخل م هلاح لثاحدىهل

 أهداف وفوائد البحثه.

هل. أهداف البحث0

 ثساهل جةاقسزساهلباقهلنت يجهلاحث وهلماهلقهلدلعابااذلدحهلااصولهل هلى هلاحث وهلىيهل

هلح هلاحث    ت هلاجتسع ب هلاحلغة سا هلامفادات هلا هلحدى هلحعابسا هلب دلاح لثا هلاخل م  درجاهلاحصف

هل.بمثونجهلاحشا ساهلاألوىلهلاحلكومسااإلجممساهلهلبتدايسااب

 فوائد البحث. 2

هل:احث ثهيهلمنه اهلب يدة

 الفوائد التطبيقية . أ

هلقا ساهلتقعنهلم هلميلعلوهل حىتقدهلاحث وهلى هلنت يجهلوياجج هل  اح لثاهلهلبهمهل ثسا

هلبهلاحصف هلاب دلاخل م  هلدرجا هلبتدايا هلاإلجممسا هلاحلكومسا هلحلع مهلاألوىل هلاحشا سا بمثونج
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هلمستعلحهلوا صاهلن م٬هلبشك هلاحتعلمنت يجهلنلىادلااجعهلهلو ض باهل7107/7108٬احدراجيهل

هل.احعابساهلاحلغا

 العملية الفوائد   . ب
 حللدرلهل (0

هلاحلغوواهلقعلوومهلنللسوواهلبسالوواهلوا صوواهلاحعابسووا٬هلغووالهّلحاحللوودرهلهلاوومتهللوودوكهلبسهوو ٬هلحلن ووا

هلمنتعووووزقبهمهلاحتسووووسلكاهلاحتعلووووسمهل نوووودادهلموهلحماتسوووو ر٬هلكثوووودي هلاجووووتادامه هلوميكوووواهلاحعابسووووا٬

هل.اح لثا

 ح لثاب (7

هل هلرةهلمكثامهوووو هلوهلنشوووو   هلمكثووووااح لثوووواهلهلزعوووو نلىهل وووو دراهليكووووونهلاحث وووووهلىوووو اهلوقنفسوووو 

هلحل صوولهلوتح هلريسه ٬هلتدتلاحتسهلادلوادهلحفهمهلنلىقدرةهلاحتفكرياح لثاهلهلمنت فزهلميكااحتعلسم٬هل

هل.ادلعاباهلحت وياهلوحاهلبسل  هلماجوةهلىوهلايزكل هلنلىنت

 حللدارل(هل3

ىودحهلقعلوسمهلاحلغواهلهلاجتادامهلى ههلاحوج ي هلىويهلدورهلىو مهلحللودارلهلحل صوولهلنلوج

اح لثواهلمهلحة سواهلنتو يجهلقعلوهلوتجهلاحتعلسمهلحدرلهلاحلغواهلاحعابسوااحعابساهلاحلسنا٬هلكثدي هلحماتس رهلمن

هل.اح لثاوحة ساهلبهمهل
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 حلث حثاهل (4

هلاجةا هلاحنز حهلااصولهل هلاجتادام هل هلدرلهلاحلغاهلقسزس قعاحهلاحث حثا تهلاحتعلسلسا

هل هلحت ثسا هلا صا هلاحعابساهلاحعابسا هلاحلغا هلمفادات هلاجتسع ب هلحة سا هلاحث    ت هلباق اجةاقسزسا

 .شا سااحلكومساهلاألوىلهلبمثونجهلاحاإلجممساهلدرجاهلاإلبتدايساهل دلبهلا صاهلحلصفهلاخل م 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 استراتيجية فرز البطاقات . أ

 االستراتيجية مفهوم .1

تأيت كلمة "اسًتاتيجية" من كلمة اليونانية وىي علم احلروب أو قائد 

احلروب. واستنادا إىل ىذا التعريف أن االسًتاتيجية ىي فن تصميم العملية يف 

القّوات الربية كانت أو القّوات احلروب، مثل كيفية ترتيب ادلوقف أواحليلة يف 

البحرية. االسًتاتيجية أيضا ىي ادلهارات اليت تنظم الواقعة أو احلادثة، االسًتاتيجية 

وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت ىي العلوم والفنون اليت تستخدم مجيع موارد 

جية الشعوب إلجراء سياسة معينة يف احلروب والسالم. وىذا متعلق مبفهوم االسًتاتي

يف تعليم اللغة العربية أن االسًتاتيجية ىي خطة مضبوطة لألنشطة للوصول إىل 

ديكن أن يقال أن االسًتاتيجية ىي األساليب وعلى وجو عام  1أىداف معينة.

 ادلستخدمة لتحقيق األىداف.

                                                             
1
Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,  Malang: UIN-MALIKI,  

2011,  h. 7. 
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فن تصميم العملية يف يعترب أن االسًتاتيجية ىي   Iskandarwassidيف كتابو 

كيفية ترتيب ادلوقف أواحليلة يف القّوات الربية كانت أو القّوات احلروب، مثل  

أيضا من خالل الواقع التارخيي يف بداية ىذه احلالة ليس من ادلستغرب أن  البحرية.

جل تدمَت العدو يتم تضمينها يف مجيع مفاىيم التخطيط ألفهم اسًتاتيجية احلرب. 

 2معٍت االسًتاتيجية.

قة يف عامل التعليم، خاصة ألنشطة عملية التعلم كانت االسًتاتيجية ادلطب

الفن والعلوم لتحقيق التعليم يف الفصول الدراسية مثَتة وجذابة حبيث والتعليم ىي 

 3ديكن لألىداف اليت مت تطبيقها أن تكون فعالة ومؤثرة.

ولذلك ديكن االستنتاج من بعض ادلفاىيم أعاله أن االسًتاتيجية ىي 

من أجل حتقيق أىداف لتقدمي الظروف ادلواتية للطالب اإلجراءات ادلستخدمة 

التعليم بوقت زلدد. ديكن أن يقال أن االسًتاتتيجية ىي التصميم أو الطريقة يف هنج 

 حىت يفهموا ما نقولو بسهولة.للمدرسُت مع الطالب 

 
                                                             

2
skandarwassid, dkk, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008, h. 8. 

 

 
 11، سيف ادلصطفى، ص. مرجع السابق3
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 فرز البطاقاتمفهوم  .2

النشاط ىي  ((Card Sortرأي سيبَتمان يقول أن اسًتاتيجية فرز البطاقات 

التعاوين اليت متكن استخدامها ادلدرس لتدريس ادلفاىيم اخلصائص والتصنيف 

واحلقائق حول كائن أو معلومات تكرار. احلركة ادلادية السائدة يف الفصول الدراسية 

اسًتاتيجية قول أني Ketut Sanjayaرأي  ديكن مساعدة القضاء على التعب ادلزاج.

السًتاتيجية التعليمية اليت تستخدم وسائل البطاقة  ىي ا ((Card Sortفرز البطاقات 

 تعليمية.الادة ادلعلومات أو يت حتتوي على ادليف شكل قطعة من الورقة ال
ولذلك اسًتاتيجية فرز البطاقات ىي االسًتاتيجية اليت تؤكد على نشاط التالميذ. 4

حيث تعلم كل طالب يعطي بطاقة حيتوي على معلومات حول ادلواد اليت سيتم 

مناقشاهتا, مث تتجمع التالميذ وفقا لبطاقة ذلا. وبعد ذلك أن التالميذ مناقشة وعرض 

 نتائج ادلناقشة عن ادلواد من فئة اجملموعة. 

أو ادلواد  ىنا ادلربُت أكثر مبثابة ادليسر ويشرح ادلواد اليت حتتاج إىل أن تناقش

ز البطاقات ىي من غَت مفهومة للتالميذ بعد االنتهاء من العرض. اسًتاتيجية فر 

                                                             
4
I Ketut Sanjaya, Ndara Tanggu Renda, Putu Nanci Riastini, Penerapan Strategi 

Pembelajaran Card Sort Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA, Journal PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD, Vol: 6 No: 3 : 2016, h. 3. 
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النشاط التعاوين اليت متكن استخدامها ادلدرس لتدريس ادلفاىيم اخلصائص والتصنيف 

 5.حلقائق حول كائن أو مراجعة العلوم اليت أعطيت سابقاوا

 و كالتايل:ى سًتاتيجية فرز البطاقاتلتطبيق ااخلطوات   

تالميذ قطعة من الورقة اليت حتتوي على معلومات أو أمثلة مغطاة يف فئة يعطي كل ال (1

 واحدة أو أكثر.

 يطلب من التالميذ لتحرك والتفاف يف الفصل إلجياد البطاقات من نفس الفئة. (2

يطلب من التالميذ مناقشة وعرض نتائج ادلناقشة عن ادلواد من نفس الفئة أمام  (3

 الفصل.

 نقاطا مهمة ادلتعلقة بادلادة التعليمية أثناء ادلناقشة.يعطي ادلدرس  (4

 مبالحظة أكثر أمهية ىي:

 يطلب من كل رلموعة أو فرقة للقيام بشرح عن الفئات اليت اكتسبوىا. (1

يف أول أنشطة التعلم اجلارية، فينبغي على ادلدرس أن جتعل بعض الفرق، مث يعطي   (2

دلبعثرة حبيث أن فئة البطاقات اليت مت فرزىا لن كل الفرقة رلموعة من البطاقات ا

                                                             
5
Hisyam Zaini, dkk., Strategi Pembelajaran Aktif,  Yogyakarta : CTSD, 20016, h . 53. 
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يطلب ادلدرس من كل الفرقة لفرز البطاقات إىل فئات زلددة. وحيصل  تكون مرئية.

 6على مجيع الفرقة نتائج لكل بطاقة اليت مت فرزىا بالصحيح.

ىي  ((Card Sortأن اسًتاتيجية فرز البطاقات  Fatah Yasinعند رأي   

االسًتاتيجية اليت يستخدم ادلدرس بادلقصود تدعوا الطالب الكتشافادلفاىيم واحلقائق 

 7من خالل تصنيف ادلواد اليت مت تناوذلا يف التعليم.

 Cardقات ىي اختيار بطاقة بطاقة ترتيب"ز البطاأّن الغرض من اسًتاتيجيةفر 

Sort "يفهم جيدا الطلبة . حبيث بةالطل مت تعلمو ىذا ىو للتعبَت عن ذكري ادلادة اليت

. األمور ادلهتمة يف تطبيق اسًتاتيجية فرز ادلدرس ذكر الدروس اليت أعطيتوي

 البطاقات منها كما التايل:

 اليعطي البطاقات منرة (1

 يشكل البطاقات بشكل واحد (2

 اليعطي البطاقات عالمة الرموز (3

                                                             
 54، ص. نفس ادلرجع6

7
A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, Malang: UIN Malang Press: 2008,   

h. 185. 
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كانت البطاقات حتتوي على "بعض ادلناقشة"  وجتعل على عدد كثَت أو  (4

 .الطلبةوفقا لعدد 

 8.الطلبةادلادة ادلكتوبة يف البطاقات ىي اليت مت تدريسها وتعلمو  (5

بناء على الرأي السابق، ديكن االستنتاج منها أن اسًتاتيجية فرز البطاقات 

هيم صود تدعوا الطالب الكتشافلمفس بادلقىي النشاط التعاوين اليت يستخدم ادلدر 

واحلقائق من خالل تصنيف ادلواد اليت مت تناوذلا يف التعليم. التعلم النشط من نوع 

ىي باستخدام منشأة البطاقات. تلك البطاقات حتتوي على فرز البطاقات 

مشكالت اليت جيب حلها التالميذ، حبيث ديكن أن يستنتج التالميذ التنتائج من 

ليمية أمام الفصل. ىذه االسًتاتيجية تسهل التالميذ حلفظ وذكرى ادلادة ادلادة التع

 .الطلبةاليت مت تدريسها 

 يف استخدام اسًتاتيجية فرز البطاقات ذلا بعض ادلزايا منها كما التايل:

 يسهل محلها ( أ

                                                             
8
Hartono, Strategi Pembelajaran Active Learning  Suatu Strategi PembelajaranBerbasis 

Student Centred, www.sanaky.com, diakses  pada tanggal 15 Januari 2018. 
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اسًتاتيجية فرز البطاقات بشكل صغَت ديكن أي يضع يف احلقيبة أو اجليب، 

مساحة واسعة وديكن استخدامها يف أي مكان يف الفصول حبيث ال حتتاج إىل 

 راسية أو خارج الفصول الدراسية.دال

 بطاقة عملية ( ب

بالنظر إىل صناعة واستخدامها، ىذه االسًتاتيجية ىي عملية، يف استخدامها ال 

حيتاج ادلدرس إىل ادلهارة اخلاصة وال حيتاج أيضا إىل الكهرباء. وباإلضافة إىل 

ن يستحدمها صناعة فرز البطاقات رخيصة، ألن ديكن أذلك أن تكلفة ل

 البضائع ادلستعملة كالبطاقة مثل القرطاس أو الورقة والصندوق.

 ج( سهولة يف تذكرىا

تقدمي خصائص اسًتاتيجية فرز البطاقات ىي تقدمي احلروف يف كل البطاقات. 

 احلروف يف ىذه البطاقات أن يسهل التالميذ لذكرى وحفظ شكل احلروف.

 د( مسرور

 ب.  استيعاب مفردات اللغة العربية

 mastery isأن استيعاب مفردات اللغة العربية ىو "  Morganو MacTurckيقول 

great skillfulness and knowledge of some subject or activity ديكن أن  التعبَت ىو ىذا
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ا سنة يف نفسو وأن تطبيقهعندما ديتلكها اخلربة احليقال أّن شخصا قادر على إتقان األشياء 

ىي خالل كيفية تطبيقو اخلربة اس إتقان الشخص من يقعلى شكل النشاط، حبيث ديكن 

 9وليس على اذلواة.حسنة 

مفردات استيعاب  ب ادلفردات ينقسم إىل قسمُت مهااأن استيع Djiwandonoيشرح 

االستنتاجية تستخدم مفردات النشطة ، أن استيعاب النشطة االستنتاجية والسلبية التقبلية

مفردات السلبية التقبلية تستخدم ألغراض االستماع اض الكالم والكتابة أما استيعاب ألغر 

ديكن االسنتاج منها أن استيعاب مفردات اللغة العربية  لقراءة. واستنادا إىل الرأي السابقوا

ادلفردات يف تواصل وتعبَت اآلراء أو الفكرة مع البيئة شفويا   على استخدامىي قدرة األفراد 

كانت أو كتابية اليت تتميز بتنمية مهارات اللغوية األساسية ىي االستماع  والكتابة والكالم 

 والقراءة باستخدام اللغة العربية.

ى ىي قدرة األفراد عل واستنادا إىل البيان السابق أن استيعاب مفردات اللغة العربية

ولذلك   أو االستفادة من الكلمات اللغة العربية يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين.استخدام 

كان يف التعليم ال جيب على الطالب لفهم وإتقان مجيع مفردات اللغة العربية ولكنها يقتصر 

                                                             
9
Zahratun Fahriah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) 

MelaluiPenggunan Media Kartu Kata Bergambar, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 9 Edisi1: 

2015, h. 111. 
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على ادلواد الدراسي وفقا دلناىج احملددة حيث اليوجد حد األقصى لعدد الكلمات اليت جيب 

يسَت جيدا خاصة لطالب الصف اخلامس تقنها الطالب، ولذلك أن أنشطة التعلم أن ي

 مبدرسة االبتدائة احلكومية األوىل.

 التعلم ج. نتائج

ادلهارة اليت ديتلكها األفراد بعد مرور أنشطة ي عبد الرمحان أن نتيجة التعلم ىو رأ

 .كالتغيَت النسيب يف نزوة اليت حيدث على التدريب وادلعرفة  التعلم. أما تعريف التعلم ىو

ثالث رلاالت ىي يقول أن نتيجة التعلم ذلا  Benjamin S. Bloomأما رأي آخر من 

اإلخراج من نظام ىو أن نتيجة التعلم  A.J. Romizowskiادلعرفية والعاطفية واحلركية. رأي 

 10حتويل ادلدخالت.

كنتيجة ألنشطة التعلم. الطلبة  األشياء اليت ديتلكها ىو  أن نتيجة التعلم Juliahرأي 

وادلوقف كذلك اإلدراك والقدرة أيضا يف سلسلة  أننتائج التعلم وأمناط العمل Hamalikيقول 

                                                             
10

Jihad Asep Haris Abdul, Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012, 

 h. 14. 
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من األراء السابقة ديكن االستنتاج منها أن نتيجة التعلم ىو تغيَت السلوك  من نتائج التعلم.

 11وفقا ألىداف التعليمية.احلقيقي بعد عملية التعلم والتعليم 

عن تعريف نتائج التعلم، ولكن ذلما نفس ادلعٌت. عند  خيتلف علماء النفسي والًتبية 

صول على ديتلكها الطالب بعد احلارات اليت يقول أن نتائج التعلم ىي ادله Sudjanaرأي 

بعد  هارات اليت حصل عليها الطالبأن نتائج التعلم ىي ادل Sudjanaخربة التعلم. يؤكد 

تغيَتات اليت حتدث على نفس يقول أن نتائج التعلم ىي ال Susantoعملية التعلم، أما رأي 

ورأي فيما يتعلق بناحية ادلعرفية والعاطفية واحلركية وىو كنتيجة من أنشطة التعلم.  التالميذ

Reigeluth  أن نتائج التعلم أو التعليم ديكن أيضا تستخدم كتأثَت مقياس النتائج من الطريقة

 12البديلة عن ظروف سلتلفة.

ي ادلهارات ى بعض الرأي السابق، ديكن االستنتاج منها أن نتائج التعلمعلى  اعتمادا

 بعد عملية التعلم فيما يتعلق بناحية ادلعرفية والعاطفية واحلركيةالطلب اليت حصل عليها 

                                                             
 15، ص. نفس ادلرجع11

12
I Ketut Sanjaya, Ndara Tanggu Renda, Putu Nanci Riastini, Penerapan Strategi 

Pembelajaran Card Sort Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA, Journal PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD, Vol: 6 No: 3 : 2016, h. 4. 
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التعلم اليت تشَت إىل أن أن أىداف التعلم ىي رلموعة  من نتائج  Hamalikيقول 

جديد اليت حصل عليها سلوك ومهارة و معرفة وىي تشتمل على  قام بعمل التعلم التالميذ

 .التالميذ

 ىي:خصائص التعلم إىل ثالثة أقسام Mudijonoو   Dimyatiوالتايل يقسم 

 معرفة ومهارة وميول.قدرة مثل  ذلا نتيجة التعلم (1

 وجود تغيَتات العقلية واجلسدية. (2

 لو تأثَت على التعليم والرفقة. (3

وي على ادلهارات اليت واستنادا إىل اآلراء السابقة، أن خصائص نتيجة التعلم تنط

وجزء من اخلربة ىو ردود الفعل من البيئة. حيدث ليست فطرية. أن التعلم يعتمد على اخلربة، 

التعلم بسبب احملاولة ادلتعمدة الكتساب مهارات اجلديدة وتقدمي احلسن جملال ادلعرفية 

 والعاطفية واحلركية.

وامل الداخلية والعوامل الع يقول وليسمان أن العوامل اليت تؤثر نتائج التعلم ىي

اخلارجية. العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تأيت من نفس الطالب واليت تؤثر مهاراهتم يف 

الىتمام وتشجيع التعلم االتعلم. كانت العوامل الداخلية تشتمل على: النباىة والرغبة و 

تأيت من خرج عوامل اليت ومباثرة ادلوقف وظروف البدنية والصحة، أما العوامل اخلارجية ىي ال
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نفس الطالب واليت تؤثر نتائج التعلم ىي العائلة وادلدرسة واجملتمع. كانت العوامل اخلارجية 

تشتمل على: ظروف اإلقتصادية العائلة، عدم اىتمام الوالدين باألطفال، بيئة ادلعاملة 

 عادات اليومية السيئة.الو 

طريقة لقياس مستوى استيعاب م وىو للحصول على نتائج التعلم حتتاج إىل التقيي 

الطالب، ألن كل طالب اجتاز عملية التعلم فَتجى إليهم  للوصول إىل أىداف التعليم  

 13ادلهارات اليت حصل عليها الطالب بعد عملية التعلم.كنتائج التعلم وىي 

 واستنادا إىل الرأي السابق أن العوامل اليت تؤثر نتائج التعلم ىي العوامل الداخلية

والعوامل اخلارجية. العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تأيت من نفس الطالب حيث تؤثر 

 .نتائج تعلمهم. العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تأيت من بيئة الطالب

 د. المفردات

ولكنهم قد اتفق أن أن علماء التعليم سلتلف اآلراء عن معٌت اللغة وأىداف تعليمها، 

أن الطالب و أمر مهم كمطالب وشروط أساسية يف تعليم اللغة األجنبية. تعليم  ادلفردات ى

مفردات اللغة اليت تتم دراستها، ألنو بدون معرفة الذين يتعلمون اللغة جيب عليهم دلعرفة 

ىنا ديكن  ادلفردات الصعبة ال ديكن أن يقدر الطالب الستيعاب ادلهارات اللغوية ادلقصودة.
                                                             

 15، ص.نفس ادلرجع13
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ل إن الطالب قادرون على فردات ليس كما قد بُت أعاله، ولكن يقاالبيان منها أن تعليم ادل

مفردات إذا كان الطالب قادرين على استخدامها يف اجلملة الصحيحة. وىذا يعٍت استيعاب 

 14دون معرفة كيفية استخدامها يف التواصل الفعلي.ليس إال حبفظ ادلفردات 

ادلفردات مث يتم تعليمها واالستنباط منها أن تطبيقها، بعد أن يفهم الطالب 

نبغي على الستخدامها يف كل إتصال شفويا كانت أو كتابيا، ألن يف تعليم ادلفردات ي

ادلدرس أن يعّد مفردات سليمة للطالب. ولذلك فينبغي على ادلدرس أن يعتمد على ادلبادئ 

 وادلعايَت الواضحة.

رنامج تعلم ادلفردات ىي  يف بىناك بعض القرائن العامة اليت تتعلق بتعليم ادلفردات 

 كما يف التايل:

عدد ادلفردات اليت يتم يتم تدريسها. ىناك بعض اآلراءل عدد ادلفردات اليت ( أ

أن بمقًتح  فاألوىل تدريسها الطالب يف برنامج تعلم اللغة العربية لغَت العرب.

للمرحلة  مفردات. 1000مفردات إىل  750ىو  للمرحلة ادلبتدئ عدد ادلفردات

 2000-1500مفردات، وللمرحلة اإلبتداء  1500-100ادلتقدم بعدد 
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Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN-

Maliki Press, 2011,  h. 68.  
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ىذه شروط للطالب أن يتعلموا ترتيب الكلمات وديهرون يف استخدام مفردات و 

 القاموس.

قائمة ادلفردات، بالرسوم التوضيحية البسيطة ديكن أن تعليم اللغة العربية ىو  ( ب

وعة من ادلفردات ادلستخدمة مع اللغة األجنبية، إذا قام الطالب حبفظ رلم

 ترمجاهتا إىل اللغة اليت يًتف هبا الطالب.

ج( كيفية شرح معاين ادلفردات. ىناك بعض الكيفية اليت ديكن أن يستخدم 

 ادلدرس لشرح معاين ادلفردات، منها:

بعرض الكائنات أو العينات اليت تشار إليها مبعٌت الكلمة. مثل عرض  -

 وىلم جرا.الكتاب أو قلم الرصاص 

 باستخدام عرض اجلسم، مثل: يفتح ادلدرس الكتاب عندما شرح اجلملة. -

 بلعب الدور. -

 بذكر ضد الكلمات. -

 بذكر مرادف الكلمات. -
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يشرح ادلدرس معٌت الكلمات من ذكر رلموعات من الكلمات، مثل:  -

"األسرة" يكمن ادلدرس أن يذكر معٌت الكلمات كالتايل: األوالد، الزوج، 

 الزوجة، األب واألم وما أشبو ذلك.

 ذكر معٌت الكلمات وشكلها. -

 شرح معٌت الكلمات بشرح مقصودىا. -

 القراءة. يكرر -

إىل لغة الطالب، وىذه ىي طريقة أخَتة، جيب على ادلدرسُت  ىاترمجة-

 15عدم التسرع يف استخدام ىذه الطريقة.

يف فهم  وىي اللغة العربية.ادلفردات ىي واحدة من أىم اجلوانب الستيعاب اللغة 

كلما تزداد مفردات.لغة العربية تعتمد على استيعاب النص ادلكتوب أو ادلنطوق وطالقة ال

ادلفردات اليت مت يتقنها الطالب سيكون أكثر من فهم القراءة كما كانت طالقة الكالم 

 16مفردات، خاصة للغة األجنبية.ك ينبغي علينا أن تطوير استيعاب ولذل سريعة.

                                                             
 71، ص.نفس ادلرجع15
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Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori & Praktek, Malang: MISYKAT:  

2012, h. 84.   
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اليت متكن تشغيلها لتطوير وترقية يف ىذه احلالة أن االسًتاتيجية ىي حاجة ىامة 

وديكن أن تكتمل يف الوقت اليت مت حتديدىا  مفردات للوصول إىل النتيجة األعلىاستيعاب 

 ادلدرسون للطالب.

ز من خالل معرفة ما ىي اسًتاتيجية فر أن العالقة من مجيع ادلفاىيم أعاله ىي 

مفردات اللغة العربية ونتائج التعلم، من مفاىيم ادلفردات عرف أيضا عن استيعاب البطاقات ن

جل تطبيق اسًتاتيجية فرز البطاقات يف أن مجيع البيان متعلق ومطابق أل ديكن االستنباط

درسة اإلبتدائية ادلفردات اللغة العربية خاصة لتالميذ الصف اخلامس بادلترقية استيعاب 

 األوىل المبونج الشرقية. احلكوميةاإلسالمية 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 البحثنوع  . أ

    class actionنوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث االجرائي الصفي أو

research(CAR) يف اللغة األجنبية دور ىام يف ترقية جودة التعلم بالصحيح  وىو

تطبيقها باحلسن يعٍت أن حياول ادلدرس بتنمية ادلهارات حلل ادلشكالت اليت  واحلسن.

كن حلل ادلشكالت وحتسُت احلالة م  حتدث يف الصف من خالل اإلجراء اليت دي

 1مالحظة إجراءىا لقياس معدل النجاح.

ديكن  Kunandarلتحقيق البيان سوف تأتى الباحثة برأي كوناندار 

البحث  باعتبارىا ىو دراسة class action research(CAR)أوي تعريفالبحث اإلجرائ

نفي  الباحثي نو من قبل ادلعلمي اسفعلت انعك اليت ىيتنفيذية( ل البحوثا) اإلجرائي

واليت التشاركية، التعاونية و  اإلجراءاتيعكس و ، معتصميم( التعاون) الصفأوم  آخرين

 إلجراء التعلمفي الصفمن خال عملية( جودة) نأوحتسُت نوعية هتدف إلىتحسي

                                                             
1
Kunandar, Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 41. 
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اذلدف األول من البحث اإلجرائي الصفي ىو حل ادلشاكل  .احملددة فيدورة العالج)

درس يف تنمية احلقيقية اليت حتدث يف الفصول الدراسية وترقية األنشطة احلقيقية كادل

 لتايل:ىيكا . أن البحث اإلجراء الصفي تًتكب من ثالثة عناصرنيةمه

 جية منو قواعد، وذلك باستخدام كائنادلالحظة إىل   أنشطةالبحث ىو   .1

 نوعية قيةالًت  يمكن أن يكون مفيدأو معلومات التي للحصول على بيانات

 .للباحثُت األشياء التياالىتمام واألمهية

 رةالنش لسلة مندو يف شكلسو  أىداف زلددة م  متعمدة حركة إلجرائي ىوا .2

 .اطالبحثي

 2.مسن معلم نفسالدرولقى  تتمبن نفسو  رلموعة منالطالالفصل ىو  .3

أنشطة ىو االستنباط من البيان ادلذكور ىف السابقة أن البحث اإلجرائي الصفى  

( التعاون) نفي الصفأوم  آخرين لباحثي نوا اليت ىيفعلتمن قبل ادلعلميعلمية 

ينأوحتسُت  واليت هتدف إلىتحسالتشاركية، اتالتعاونية و  اإلجراءيعكس و ، معتصميم

 حيث احلصول على نتائج التعلم احلسن.التعلمفي الصف عملية( جودة) نوعية

                                                             
 45، ص.نفس ادلرج 2



36 
 

ولذلك  .متعددة مصادرعن البحث اإلجرائي الصفي استنادا إىل تعريف اخلرباء  

.  (action)واإلجرائي   (research)ىاتُت كلمتُت رئيستُت حتتاج إىل تفسَت مها البحث 

اإلجرائي ىو أما  ،ادلعرفة احلقيقية للمشكلةالبحث ىو األنشطة العلمية للحصول على 

 3.معأىداف زلددةحلل ادلشكلة  متعمدة حركة

 كما التايل:لتأكيد ىذا الفهم البسيط، البد لفهم عن التعاريف من اخلرباء    

البحث اإلجرائي ىو شكل من أشكال البحث االنعكاس باجلماعي الذي أجريت  . أ

من قبل ادلشاركُت يف ظروف اإلجتماعية لتحسُت التفكَت والعدالة يف ادلمارسة 

 Carrوفهمهم للممارسات وفقا لظروف اليت قام بو التعليمية وادلمارسة االجتماعية 

Dan Kemmis. 
البحث اإلجرائي ىو تطبيق يقول أن  Endang Komara يف كتاب Burns رأي . ب

اكتشاف احلقائق والبيانات حلل ادلشكالت يف ظروف االجتماعية لًتقية نوعية 

اإلجرائي ادلتخذة يف البحث وىو يشتمل على ادلتعاونُت والتعاون م  الباحثُت 

 4وادلمارسُت واآلخرين.

                                                             
3Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Pendidik dan 

Keilmuan, Jakarta:Erlangga, 2014, h. 15.  

 
 16، ص.نفس ادلرج 4
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 اخلصائص اخلاصة للبحث اإلجرائي ىي كالتايل: .1

اإلجرائي احلقيقي من ادلدرسُت والتالميذ ألن كالمها تنفيذ دورين ىو كا وجود  ( أ

 ادلدرس والباحث.

 يتم ذلك اإلجرائي من خالل أنشطة التعليم اليت يقوم هبا ادلدرس والباحث.  ( ب

 ديكن أن حيلل ادلشكالت التطبيقية. ( ج

 ما ىي ادلشكلة، دلاذا ديكن أن حتدث و كيف أن حيلل ادلشكلة. ( د

 مة للبحث اإلجرائي الصفي ىي كالتايل:ادلبادئ اذلا .2

 حتسُت عملية التعليم. ( أ

 زلاولة التعاون بُت ادلدرسُت وادلدرسُت اآلخرين.  ( ب

 ج( أن تكون مرنة.

 تصحيح اإلجرائي ادلتخد ىو تصميم البحوث اليت ىي أفضل من األنشطة ادلعتادة.د( 

 . أىداف البحث اإلجرائي الصفي ىي كالتايل:3

 نوعية عملية التعليم باستدامة يف الفصول الدراسة.حتسُت وترقي أ( 

 ب( حتسُت وترقية جودة نتائج التعلم كانت أكادديية أو غَت أكادديية.
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ج( حتسُت م  ادلبتكرة وادلنهج اإلبداعي واالسًتاتيجية التعليمية والتقييم على أساس 

 الكفاءة.

 د( حتسُت جودة الًتبية يف ادلؤسسات أو ادلدارس.

 البحث اإلجرائي الصفي ىي كالتايل: . وظائف4

كالوسائل لًتقية جودة تأدية التعليم يف الصف وكتطوير ادلهٍت ادلدرس من خالل تطوير أ(  

 ادلهٍت االستدامي.

ب( كالوسائل لتطوير العلمي يف رلال التعليم من خالل احملاضرات وارشاد الرسالة 

 العلمية.

 . فوائد نتائج البحث اإلجرائي الصفي5

أن ينتف  منفعة تطبيقية  ن ادلعلم احملًتف وقادر على تأدية البحث اإلجرائي الصفيكا

 إىل:

 ادلعلم والتالميذ والدارس ( أ
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ادلسائل ادلتعلقة بعناصر التعليم، مثل: ابتكار التعلم، تطوير ادلنهج يف ادلدارس   ( ب

 5والفصول و حتسُت االحًتاف ادلعلم.

حث اإلجرائي الصفي ىي  ادلزايا للبأن يقولsuwarsihيف كتابو   Shumsky. رأي 6

 كالتايل:

 أ( التعاون يف البحث اإلجرائي الصفي خيلق شعورا باالنتماء.

 التعاون يف البحث اإلجرائي الصفي يشج  على االبداع والتفكَت الناقد.ب( 

 التعاون ديكن أن تغيَت الًتقية.ج( من خالل 

سُت االتفا  يف حل ادلشاكل اليت التعاون يف البحث اإلجرائي الصفي ديكن أن حتد( 

 تواجهها.

 لبحث اإلجرائي الصفي ىي كالتايل:. أما العيوب ل7

 )ادلدرس(.م  الباحث PTKالتقنيات األساسية أ( قلة ادلهارة وادلعرفة يف 

البحث اإلجرائي الصفي إىل التزام الباحث لالخنراط ب( فيما يتعلق بالوقت، ألن حيتاج

 6عامل الوقت ديكن أن يكون مشكلة كبَتة.يف ىذه العملية، ىذا 

                                                             
5
Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Pendidik dan 

Keilmuan, Jakarta:Erlangga, 2014, h. 24. 
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 ب. صفة البحث

وجود البيانات ىذا البحث من البحث اإلجرائي ىو وصف الكاتب عن الوقائ  ب 

وطبيعة احلقائق. البحث اإلجرائي ىو البحث الذي يهدف إىل حقائق واقعية ودقيقة 

 السكان معينة منهجيا.

 عهو البحث و موض تقرير زمنج .

درسة ادل ب يعقد ىذا البحثالبحث ادلعينة أثناء البحث، ومضوع زمناستنادا إىل 

في آخر الصف اخلامسالطلب ج الشرقية لدى احلكومية األوىل المبوناإلسالمية  اإلبتدائية

 3تلميذا بفًتة البحث دلدة شهرين أو  31بعدد  2117/2118نصف السنة الدراسية 

 أشهر الكمال البحث حبيث أن اكتشاف نتائج البحث الدقيق.

 د. خطوات البحث

البحث اإلجرائي الصفي ىو رلموعة من اخلطوات اليت أن  Kurt Lewinعند رأي 

 7التفكَت.و ادلالحظة ،التأدية، اخلطةب  مراحل ىي كون من أر تت

                                                                                                                                                              
 69، ص.مرج  السابقكوناندار، 6
 42ص.  نفس ادلرج ،7 
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يف تأدية البحث واحدة من األشياء ادلثَتة لإلىتمام ىي كيف خطوات العملية   

حبيث ديكن توضيحها بوضوح وسهولة للفهم، لإلجابة عليها، يركز ىذا اإلجرائي الصفي 

 أقسام ىو: 4القسم على 

 (Planning)اخلطة  .1

 (acting)التأدية  .2

 (observing)ادلالحظة  .3

.(reflecting)التفكَت  .4
8

 

اإلجرائي الصفي أكثر من دورة واحدة، كانت الدورة الثانية والتالية ىي للبحث 

 لكن بُت الدورة األوىل والثانية والتاليية تتحسن تدرجييا. إعادة التدوير للمرحلة السابقة.

يف البحث اإلجرائي أنشطتان اثنتان اليت تؤدي يف وقت واحد، يقول أريكونتو أن 

. ىذان النشاطُت ديكن أن يتم بالتعاون م  نفس واألنشطة البحثيةمها األنشطة اإلجرائية 

 Kemmisالشخص أو شخص آخر. كان تصميم ذلذه الدورة البحثية باستخدام منوذج 

                                                             
8
Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 

2016, h. 229. 
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اإلجرءات العمل يف البحث اإلجرائي تشتمل على أن  Taggart و Kemmis رأي.Taggartو

 ادلراحل كالتايل:

 (Planning)اخلطة  ( أ

 (acting)التأدية  ( ب

 (observing)ادلالحظة  ( ج

 (reflecting)التفكَت د(  

الحظة والتفكَت للدورة اإلجرائي وادلو بإعادة التخطيط،  البحث رأي اونو أن يستمر

 و Kemmisختيار الباحثة البحث الذي يتطور تشكيل دوامة. أما األسباب الكامنة الالتالية ل

Taggart  واحد دون  االنتظار إىل انتهاء يتم تنفيذ اإلجراءات وادلالحظات يف وقت ىو

 9األنشطة التدخل.

يف ىذا البحث اإلجرائي الصفي ختطط الباحثة بتنفيذ دورتُت، كل دورة أرب  

 ىي اخلطة، التأدية، ادلالحظة والتفكَت.خطوات 

 

                                                             
9
Zahratun Fahriah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunan Media Kartu Kata Bergambar, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 9 Edisi1: 2015, h. 

113. 
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 الدورة األولى

 للدورة األوىل حتتوي على اخلطة، التأدية، ادلالحظة والتفكَت كالتايل:

 (Planning)اخلطة  .1

تقوم الباحثة بتحليل ادلناىج الدراسية لتحديد الكفاءة األساسية للطالب  ( أ

 باستخدام منوذج التعلم النشط ىو اسًتاتيجية فرز البطاقات.

 جعل إعداد خطة التدريس. ( ب

 جعل الوسائل التعليمية يف تنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ( ج

 د( جعل أورا  اذلمل للطالب.

 ادلستخدمة للدورات يف البحث اإلجرائي الصفي.ه( جعل األدوات 

  و( ترتيب أدوات التقييم.

 . التأدية2

كانت الدورة العادية من األنشطة التعليمية مبموذج اسًتاتيجية فرز البطاقات كما  

 التايل:

 التعليم، يف ىذه ادلرحلة يقدم ادلدرس ادلادة التعليمية. ( أ
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ادلادة م  أصحاب اجملموعات التعلم يف رلموعات، كان الطالب يدرسون  ( ب

 خصوصا إلعداد أعضاء اجملموعة للعمل جيدا وصحيحا أثناء اللعبة.

سؤال مصممة لالختبار اخلربة ج( التعلم باستخدام اللعبة، أن اللعبة حتتوي على 

اليت حصل عليها الطالب من ادلادة اليت قدمها ادلدرسُت ومن نتائج التعلم 

 اجلماعية.

لقدرة متناجسة األلعاب األكادديية  الطالب يلعبوند( اسًتاتيجية فرز البطاقات، 

 يف مكتب الطاولة اليت حتتوي على ثالث رلموعات.

على نتائج الفائزة ألعضاء ه( مكافآت الفريق، يتم حساب نتائج الفريق بناءا 

 ة مسبقا.الفريق، سيتم التعرف على الفر ، إذا جنحوا يف جتاوز ادلعايَت احملدد

 ادلالحظة أو ادلراقبة. 3

يف مرحلة ادلالحظة حيث تالحظ الباحثة أنشطة الطالب للبحث اإلجرائي  

 الصفي. يف ىذه احلالة ستالحظ الباحثة ىي: 

 ظروف أنشطة التعليم والتعلم. ( أ

 نشاط الطالب.  ( ب
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 ج( قدرة الطالب يف التفاعل بُت الطالب اآلخرين.

الباحثة احلصول على بيانات ومعلومات كاملة وواضحة د( أشياء أخرى اليت تدعم 

 وموضوعية أثناء عملية التعلم اجلارية يف البحث اإلجرائي الصفي.

 . التفكَت4

وضعف من تنفيذ اإلجرائي كاعتبار  ، أجرت الباحثة تقييم عيوبيف مرحلة التفكَت

 للتحسُت يف الدورة التالية.

 الدورة الثانية

 رة الثانية مساوة بالدورة األوىل، خطة اإلجرائية يف الدو 

 تصحيح التخطيط .1

 اإلجرائي .2

اسًتاتيجية فرز البطاقات على أساس خطة التعليم من نتائج التفكَت يف الدورة 

 األوىل.

 ادلالحظة أو ادلراقبة .3

 الحظة أنشطة التعلم باستخدام اسًتاتيجية فرز البطاقات.تقوم الباحثة وادلدرس مب

 التفكَت .4
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بتفكَت إجراء الدورة الثانية مث حتقيق البيانات باستخدام اسًتاتيجية فرز  تقوم الباحثة  

 البطاقات يف ترقية نتائج تعلم التالميذ لدرس اللغة العربية.

ستنادا إىل الرأي السابق ديكن أن تفهم الباحثة على أن البحث اإلجرائي الصفي تبدأ او 

وذج البحث االجرائي اليت تصور يف . ىناك منىل التفكَت اليت تقوم بادلنظمإمن اخلطة 

 الصورة التالية:

 

 Gambar 1.1 siklus model spiral PTK Kemmis dan Taggart Action Research.
10 

                                                             
10

Perlindunganpardede.wordpress.com, diakses pada tanggal 28/01/18. 
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 ه. منهج البحث

ًتقية نتائج طبيق اسًتاتيجية فرز البطاقات ليستخدم ىف البحث " تىو ادلنهج النوعي  

مناسبا للحصول على البيانات الدقيقة م  تعلم ادلفردات اللغة العربية" ألن ىذا ادلنهج 

نتائج بعكس البينات حتتوي على ادلعٌت. ادلعٌت ىو البيانات احلقائق والبيانات اليت ىي 

 البيانات ادلرئية.

(، تستخدم postpositivisme)على أساس الفلسفة الوضعية ادلنهج النوعي ىو البحث 

لة، و لبحث حالة ادلوض  الطبيعي، )الضد من التجريبية( حيث تكون الباحثة مفتاح الوسي

مج  البيانات بالتثليث )اجلم (، و حتليل البيانات استقرائي/كيفي، و نتيجة البحث  أساليب

 11الكيفي تركز يف ادلعٌت بالنسبة إىل التعميم.

ج الشرقية لدى تالميذ كومية األوىل المبونمبدرسة اإلبتدائية احل يعقد ىذا البحث 

. موضوع البحث يف ىذا 2117/2118في آخر نصف السنة الدراسية الصف اخلامس

 .2117/2118تلميذا للعام الدراسي  31تالميذ الصف اخلامس "أ" بعدد البحث ىو 

 

                                                             
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta: Bandung, 2014, h. 

9. 
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 و. أساليب جمع البيانات 

اخلطوات النظامية يف البحث، ألن اذلدف األول أساليب مج  البيانات ىي  

لبحث حالة ىو يف البحث اإلجرائي الصفي يتم مج  البيانات للحصول على البيانات. 

مبصادر البيانات األولية أما أساليب مج  البيانات أكثر يف ادلالحظة أو  ادلوض  الطبيعي

 ادلراقبة والتوثيقية.

ىذا البحث ىي ادلبادئ التوجيهية للمراقبة اليت  مج  البيانات ادلستخدمة  يف أساليب 

يف تشتمل على ادلؤشرات ادلتعلقة باستيعاب مفردات اللغة العربية. ىذه ادلبادئ التوجيهية 

تعليم اللغة العربية اجلارية باستخدام ىي اليت عقدهتا الباحثة أثناء عملية تأدية البحث  

ىو  ادلستخدمة يف ىذا البحث اإلجرائي الصفياسًتاتيجية فرز البطاقات. نوع االختبار 

مفردات. للنظر إىل استيعاب مفردات اليت يشَت إىل استيعاب االختبار النهائي سؤال 

التالميذ تقوم الباحثة بادلالحظة باستخدام اإلجرائي، باإلضافة إىل ذلك أن مج  البيانات 

تقوم  يف ىذا البحث وثيقية.ادلستخدمة ىي تسجيل ادلالحظة ونتائج االختبار وتسجيل الت

لدى  ردات اللغة العربيةتطبيق استيعاب ادلفالباحثة بتحليل مجي  االكتشاف يف عملية 

احلكومية األوىل المبونج الشرقية من اإلسالمية درسة اإلبتدائية ادلتالميذ الصف اخلامس ب
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يتم إجراء الطلبة دلعرفة استيعاب مفردات  اسًتاتيجية فرز البطاقات. استخدام خالل

 ادلالحظة باستخدام االختبار النهائي يف مراقبة اإلجراء والتوثيقية لتأكيد نتائج حبثها.

 بعض أساليب مج  البيانات ىي: الباحثة  يف ىذا البحث تستخدم 

 ادلالحظة .1

يف ىذا البحث تستخدم الباحثة نوع ادلالحظة ادلشاركة، حيث الباحثة شاركت   

بشكل مباشر م  أنشطة األشخاص الذي يتم مالحظتها. باستخدام ادلالحظة ادلشاركة 

أن البيانات االيت مت احلصول عليها كاملة و حادة إىل درجة ادلعٌت من كل سلوك ظاىر، 

تطبيق اسًتاتيجية فرز البطاقات يف ترقية استيعاب  ألن ىذه ادلالحظة ادلستخدمة لتحديد

احلكومية األوىل المبونج الصف اخلامس مبدرسة اإلبتدائية اللطلبة مفردات اللغة العربية 

 الشرقية.

  االختبار .2
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يقول أن االختبار كأدوات مج  البيانات ىو  wiliam daltoرأي رضوان يف كتاب   

ادلهارات  لقياس ادلستخدمة أي جهاز آخر التمارينأو  من األسئلة عبارة عن سلسلة

  12.أفراد أو رلموعا اليت ديتلكها ادلوىبة أوالقدرة، والذكاء و  وادلعرفة

فردات اللغة العربية ادلمن خالل ىذا االختبار أردات الباحثة أن تعرف استيعاب   

درسة اإلبتدائية ادلبالصف اخلامس لتالميذ باستخدام اسًتاتيجية فرز البطاقات 

 احلكومية األوىل المبونج الشرقية.اإلسالمية 

 التوثيق .3

التوثيق ىو سجالت األحداث ادلاضية، دراسة وثيقة ىي تكملة من استخدام طريقة   

ادلالحظة وادلقابلة يف البخث اإلجرائي الصفي. نتائج البحث من ادلالحظة ادلشاركة 

أساليب مج  البيانات حاجة ىامة يف ىذا ديكن تعزيزىا م  الوثائق. ولذلك أن 

لتأكيد بيانات ادلالحظة واالختبار ادلتعلقة بتطبيق  أيضا تستخدم ىذه الوثائق 13البحث.

بصورة  على البيانات ادلتعلقةحصول ذلك للاسًتاتيجية فرز البطاقات وباإلضافة إىل 

 لمدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل المبونج الشرقية.لالعامة 
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Wiliandalton.blogspot.co.id,Pengertian Tes dan evaluasi,diakses pada tanggal 20/01/18. 
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 تحليل البياناتز.  أساليب 

عملية البحث وترتيب البيانات احملصولة من ادلقابلة حتليل البيانات ىي  أساليب

ومالحظة ادليدانية والتوثيقية. وذلك بتنظيم البيانات وهتجئة يف وحدة الوحدة مث القيام 

 بًتكيب واختيار البيانات ادلهمة اليت مت تدريسها.

 فيضوىي خت ،خطواتوىناك ثالث ، البحث يف ىذاالبيانات  حتليلأما 

 و البيان تفصيال فيما يلى: البيانات، قيحتقو  البيانات، وعرض البيانات

 تخفيض البيانات   .1

التخفيض ىو التلخيص، اخيار األشياء األساسية، وتركيز على األشياء ادلهمة، 

 14مث يبحث عن ادلوضوع و طريقة منطو و جتنب االشياء غَت مهمة.

البيانات احملصولة من ميدان البحث كثَتة، و لذلك حيتاج إىل السجل كانت 

ادلفصل و التدقيق. كما عرب من قبل، أن كثرة رلموع البيانات تتعلق بطول وجودىا يف 

ميدان البحث و صارت البيانات مركبة و صعبة. و لذلك حيتاج إىل التحليل من خالل 

 حتليل البيانات.
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.338. 
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لباحثة البيانات الواقعية اليت حتصل عليها الباحثة يف ختفيض البيانات تعرض ا

يف ادليدان البحث وتقصد البيانات تتعلق بتطبيق طريقة القواعد والًتمجة باسًتاتيجية فرز 

 ( لرف  مهارة القواعد الصرفية مبعهد ادلدينة.Card sortالبطاقات )

 عرض البيانات .2

وبعد ختفيض البيانات فاخلطوة البعد ىي عرض البييانات. ىذه العملية أن  

لبناء البيانات يف صورة إجتماعية كاملة، وباإلضافة إىل ذلك حتديد من يسهل الباحثة 

مدى اكتمال البيانات ادلتوفرة. ويف عرض البيانات تستخدم الباحثة النص السردي 

يانية. وبعرض البيانات ديكن الفهم ما يتوق  فيها وىومثل خلريطة وادلصفوفات والرسوم الب

 والعمل ادلخطط مستندا على ما قد فهمها.

ويف ىذا البحث تعرض الباحثة البيانات اليت حتصل عليها ختفيض البيانات مث 

 تقوم الباحثة بتصنيفها الختيار البيانات ادلهمة وغَت ادلهمة.

 اإلحصائية الصيغ استخدامب حتليلها وحلساب معدل نتائج التلميذات سيتم

 :التايل النحو على
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 p=
 

 
           

Keterangan: 

P = Angka Presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = Jumlah Frekuensi/ banyak individu.
15  

 حتقيق البيانات .3

ادلهمة أي غَت حتقيقي البيانات ىي البيانات اليت تعرضها الباحثة من البيانات 

مهمة مث تقوم بتحقيقها بالنظرية اليت قدمها الباحثة يف الباب الثاين نظريات أمحد فؤاد 

ز البطاقات ة القواعد والًتمجة باسًتاتيجية فر أفندي وىشام زيٍت يقول أن تطبيق طريق

(Card sort)  القواعد الصرفية. على ترقية مهارة قادر 

يف وحدة الوحدة مث القيام بًتكيب واختيار البيانات وذلك بتنظيم البيانات وهتجئة 

 16ادلهمة اليت مت تدريسها.

وحصلت على بعض تقوم الباحثة بتحليل البيانات اليت مت مجعتها من نتائج البحث 

االستنتاج كإجابة على مشكلة. حتليل البيانات ىو عمل شا  حيتاج إىل قوة اإلبداعي وقدرة 

لبحث الطريقة ادلناسبة بصفة حبثو. الفكرية العالية، حبيث ديكن أن ينبغي على كل الباحث 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 43. 
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دانية ىو يتم حتليل البيانات مبدخل النوعي عن طريق حتليل البيانات من نتائج مالحظات ادلي

ترتيب البيانات  سجالت ادلراقبة ونتائج االختبار النهائي وسجالت الوثائق مدة البحث.

 ىو كالتايل: Hubermanو Milesعلى أساس 

 تخفيض البيانات ( أ

التخفيض ىو التلخيص، اخيار األشياء األساسية، وتركيز على األشياء ادلهمة، 

االشياء غَت مهمة.كانت البيانات مث يبحث عن ادلوضوع و طريقة منطو و جتنب 

احملصولة من ميدان البحث كثَتة، و لذلك حيتاج إىل السجل ادلفصل و التدقيق. كما 

عرب من قبل، أن كثرة رلموع البيانات تتعلق بطول وجودىا يف ميدان البحث و صارت 

 البيانات مركبة و صعبة. و لذلك حيتاج إىل التحليل من خالل حتليل البيانات.

 ض البياناتعر  ( ب

عرض البيانات على شكل يف ىذه ادلرحلة ىو وظيفة لكان عرض البيانات 

 جداول وىي اليت هتدف إىل فهم وقراءة البيانات بالسهولة.

 

 



55 
 

 ج(  تحقيق البيانات 

ف البحث قد ىدا الباحثة مث تقوم بتحقيقها، ىل كانت البيانات اليت حتصل عليه   

إذا كان الواق  مل يتم حتقيق النسبة ادلئوية وفقا للهدف،  ما مت استهدافو أم ال. بلغ

مث  نت الباحثة قامت باإلجرائ التايلالباحثة للقيام باإلجرائ التايل، إذا كا فينبغي على

أن أساليب  Miles and Hubermanيقول  مت الوصول إىل النسبة ادلئوية  فتوقف البحث.

دلعرفة إىل أي مدى قدرة التالميذ  17حتليل البيانات اليت أجريت الباحثة بادلراحل ادلناسبة.

د تطبيق اسًتاتيجية فرز بع لتالميذ الصف اخلامسعلى استيعاب مفردات اللغة العربية 

 البطاقات.

 مفرداتاستيعاب  اتنجاح مؤشر ( د

الكفاءة  زيادة إذا كانت ةها الباحثتالىت عينىف ىذا البحث اإلجرائي  اتنجاح مؤشر 

درسة اإلبتدائية ادلالصف اخلامس بالطلبة لدى  العربيةاللغة ردات مفاستيعاب  يف

زيادة إذا كانت أن عملية البحث ناجحة احلكومية األوىل المبونج الشرقية. اإلسالمية 

من الدورة األوىل إىل و استيعاب ادلفردات من بداية اإلجرائي للدورة األوىل،  يف الكفاءة

                                                             
17

Zahratun Fahriah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunan Media Kartu Kata Bergambar, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 9 Edisi1: 2015, h. 

115. 
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فردات اللغة ادلبعد ادلرور باالختبار وتعليم ناجحون  أن التالميذالدورة الثانية. يعترب 

 دلئوية لنجاح التالميذاكانت . 65 بلغت إىل حد معايَت االكتمال األدىن ىيالعربية اليت 

تيجية فرز أن التالميذ ناجحون بتطبيق اسًتا الدليل ديكن القولوىذا  ،%71إىل  توصل

درسة ادللدى تالميذ الصف اخلامس ب العربيةالبطاقات يف  استيعاب مفردات اللغة 

 احلكومية األوىل المبونج الشرقية. اإلسالمية اإلبتدائية
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 الباب الرابع

 نتائج البحث وبحثها

 الحكومية األولى المبونج الشرقيةاإلسالمية مدرسة االبتدائية لصورة العامة لال . أ

 احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة اإلةالمة  درة  ابابدداية  ادليعقد ىذا البحث ب

بدطبةق اةًتاتةجة   لدالمةذ الصف اخلامس. يف ىذا البحث ةدبحث الباحث  حبثا مدعلقا

درة  ادلبًتقة  اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس فرز البطاقات ل

واضح  . لذلك للوصول إىل صورة احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة اإلةالمة  ابابدداية  

اإلةالمة  درة  ابابدداية  ادلملف عن موضوع البحث، ةدقوم الباحث  بوصف عن 

 .كومة  األوىل بامبونج الشرقة احل

 الحكومية األولى المبونج الشرقيةاإلسالمية مدرسة االبتدائية للتاريخ التأسيس  .1

احلكومة  اديرجيو  اإلةالمة  درة  ابابدداية ادلالصورة العام  موقع البحث يف 

اليت PELITAسماة مبدرة  ابابدداية  احلكومة  ادل ٜٓٚٔيف السن   ت ىذه ادلدرة وبنة
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أ ناحة  فةكالوعان. بنةت ىذه ادلدرة  على األرض ادلوقوف   ٖٓتقع يف قري  اديرجيو 

 :ٔىةكدار، إن ادلؤةس ىذه ادلدرة  ىو ٕبوةع 

 ريةس القري  : ةوكاردي ىارجو السةد .ٔ

 ريةس القرى:  موةنان السةد .ٕ

 الشةوخ :  ةوىادي السةد .ٖ

 ادلعلم : ةةف الدين السةد .ٗ

 قادة اجملدمع :  كاتب  السةد .٘

رؤةاء  قد تبادل رؤةاء ىذه ادلدة  ةتإىل اآلن  ٜٓٚٔمنذ بنايو يف ةن  

 مع الًتتةب كالدايل: ادلدرة 

 ٜٙٚٔ-ٜٓٚٔ: ادلنسب   السةد ةةف الدين .ٔ

 ٜٔٛٔ-ٜٙٚٔ: ادلنسب   السةد ةةف ادلاجونو .ٕ

 ٜ٘ٛٔ -ٜٔٛٔ: ادلنسب    السةد توكريان .ٖ

 ٕٕٓٓ-ٜ٘ٛٔ: ادلنسب    السةدة مخسة  .ٗ

                                                             
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓمدرة  ابابدداية  احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة  للعام الدراةي  وثايقٔ
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 ٕٚٓٓ-ٕٕٓٓ: ادلنسب    السةد رباعي .٘

 إىل اآلن ٕٚٓٓ:ادلنسب   السةد احلاج ماروتو .ٙ

 الحكومية المبونج الشرقيةاإلسالمية مدرسة االبتدائية لموقع الجغرافي ل .2

ةدنادا إىل وثايق موقع اجلغرايف، ىذه ادلدرة  تقع يف قري  اديرجيو ناحة  او 

 كالدايل:فةكالوعان مديري  بامبونج الشرقة  ذلا حدود ادلنطق   

 يدوجو إىل اجلنوب حّد فناء السةد دارةونو .ٔ

 يدوجو إىل الشمال حّد على شارع القري  .ٕ

 يدوجو إىل الغريب حّد على السةد جومايل .ٖ

 شرقي حّد على شارع نورييدوجو إىل ال .ٗ

احلكومة  األوىل ميكن أن يصل اإلةالمة درة  ابابدداية  ادلمن حةث موقعها 

على الرغم من أن موقع ادلدرة  قريب من إحدفال ادلدين ، ، بسهول  إىل ذلك ادلكان

لكنو لن يزعج الدالمةذ يف عملة  الدعلم ألن ميكن إتباعهم الدرس يف ادلدرة  مطمئن  

 وةالة .
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 ٕٚٔٓ( برنامج عمل الطالب ةن  ٔ   

3جدول   

 برامج العمل الرقم برامج العمل الرقم
 طبةع  الدجوال للقوات البدار ٙ مهرجان أطفال الصاحل ٔ
 ىجري  ٜٖٗٔأصداء زلرم  ٚ حتذير اةراء معراج ويوم كارتةين ٕ

األدب ةن  و شهر اللغ   ٛ  ٖ
ٕٓٔٚ  

الدخرج وابافراج عن الفصل  ٗ
 السادس

 افدداح مسرية راموا  ٜ

و  KSMادلشارك  يف ٓٔ HUT RI ke 72حتذير  ٘
AKSIOMA 

 
 ( تقييم اإلجرائي والنشاط2

 وقد مت زلاول  تنفةذ برنامج العمل على أةاس النظري  والبعث  واألىداف،

 ٕٚٔٓبرامج اجلديدة ةن   ٗوبدحلةل اإلخراج الطالب عند إتباع الربنامج. ىناك 

أصداء زلرم الكشفة ،  طبةع  الدجوال، وابافراج عن الفصل السادسالدخرج ىي 

 ٕٚٔٓ.األدب ةن  و شهر اللغ  ىجري  ٜٖٗٔ

 كان الدقةةم الشامل ىو كما يلي:  
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 عدم الدزام بعض ادلعلمني كاللجن  لدشغةل وفقا لعملهم أثناء إجرايي النشاط. .ٔ

ةن  AKSIOMAو  KSMمل يدم تنفةذه تدريب الطالب على أةاس مسدمر ألنشط  .ٕ

 حةث اإلصلاز ادلسدهدف للفايزين أقل من ادلسدوى األمثل. ٕٚٔٓ

، والدكنولوجة  اليت إتباعهم الدالمةذعلى أةاس مسابق  العلوم  قل  نشط الدالمةذ .ٖ

 ىي كالواجبات ادلنزيلة . حبةث تصبح القدرة الدنافسة  مدرة  مدفوق 

احلكومة  األوىل اإلةالمة    درة  ابابددايةادلب ASNابانضباط وأخالقةات العمل  .ٗ

حبةث بامبونج الشرقة  تصبح مشكل  قدمي  وىي حتداج إىل أن تقدم أكثر اإلجرايي 

 أن ختلق عملة  الدعلم الفعايل.

 الشائعة االستراتيجية( 3

كانت عملة  الدنفةذ يف ادلدارس ىناك بعض العوايق ،  ٖٕٔٓ. تقةةم اإلجراء مبنهج ٔ

واحدة منها  ادلواد الدراةي اليت قدمو ادلدرةون تفدقر إىل تكوين  اليت تواجهها.

 أكثر تركةزا يف حتقةق الكفاءة الفعالة  واحلركة . ٖٕٔٓ، ألن ادلنهج ادلثايل

لمة  حيداج إىل الددريب واإلشراف، . ينبغي على ادلعلمني ادلندجني يف كداب  رةال  عٕ

داري  اليت تسدغرق من الوقت، لكن يقدم بايقدم  ادلعلمني يف العصر احلديث واجب  إ
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لدطوير جودة ادلعلمني فةدة داب  وصنع ادلندجات الدعلةمة  ادلادلعلمني واجبات قراءة وك

 يف تقدمي ابابدكار للدعلةم.

أحدث احملادثات يف بةئ  ادلعلمني اليت ىي زلاول   ىيASN. خطط الرواتب والفوايد ٖ

إن حقوق ادلعلمني جيةب أن تكون موازن  بدنفةذ ف احلكوم  لدحسني رفاىة  ادلعلمني.

 الدزامات كمدرس حديثوادلعرف  العادلة .

 ( جرد المشاكل الحقيقية4

الالمنهجة  الكشفة  بشكل جةد، لكن بايوجد احملل مثل مسابق   . وقد مت تنفةذٔ

 وأنشط  أخرى لكشفة  ادلدرة .

يف تدريب حفظ الطالب لًتقة  . حيداج إىل الدعاون مع أطراف ادلدرة  وادلعلمني ٕ

فعالة  اإلصلاز برنامج الدحفةظ. وعلى وجو خاص حتداج إىل أن تقدم خص  واحدة 

 أو خصدني لدحسني جودة القراءة وحتفةظ الطالب.

. كان برنامج زلو األمة  ادلدرة  يف ترقة  رغب  القراءة حيداج إىل احلصول على إدارة ٖ

 وختطةط حسن .

( ادلسدخدم كوةةل  لدعزيز الدكنولوجة  القايم  website resmiي  . عدم ادلوقع الرمسٗ

 على ادلعلومات.
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. ادلرافق واألراضي اليت باتدناةب بعدد الطالب، حبةث أن عدد كل الدعلم لةس ٘

 مثالةا. ىذه ادلشكالت تسبب إىل مبلغ ادلةزانة  احملدودة.

دظام كجزء من جهود ضلسني اجلودة  . كان الددريب والدراة  ادلقارن  مل يدم بررلدها بانٙ

 واحًتافة  ادلعلمني.

 ٕإزال  شلدلكات الدالف  وصعب  الدنفةذ.. ٚ

 2118استقرار إجراء البرامج والنشاط سنة  (5

 احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة اإلةالمة   درة  ابابدداية  ادلبرامج العمل ب
 ٕٛٔٓديسمرب ةن  -ينايري 

 4جدول 
 الرئيس التنفيذي اليوم/التاريخ برامج العمل  الرقم
ٕٛٔٓمارس  ٜٕاخلمةس،  ٕ مهرجان أطفال الصاحل ٔ  Nining Yuningsih, 

S.Pd.I 

حتذير اةراء معراج ويوم   ٕ
 Siti Lutiyah, S.Pd.I  ٕٛٔٓأبريل  ٕٔالسبت،  كارتةين

ٖ Pesantren Kilat 
مايو  ٜٔ-ٚٔالسبت، -اخلمةس

ٕٓٔٛ 
Nurdiyah, S.Ag 

الدخرج وابافراج عن الفصل  ٗ ٕٛٔٓيونةو  ٖٓالسبت،   Tomi Erwanto, S.Pd 

                                                             
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓمدرة  ابابدداية  احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة  للعام الدراةي  وثايق2
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 السادس
 Lindawati, S.Pd.I  ٕٛٔٓأغوةطوس  ٘ٔاألربعاء،  HUT RI ke 37حتذير  ٘

ةفدمبري  ٕاألحد،  -السبت الكشفة  البدار ٙ
ٕٓٔٛ 

Siti Munawaroh, S.Pd.I 

ٕٛٔٓةفدمبري ٔٔالثالثاء،  ه ٓٗٗٔأصداء زلرم  ٚ  Samijah, S.Pd.I 

األدب ةن  و شهر اللغ   ٛ
ٕٓٔٚ 

ٕٛٔٓأكدوبر   Febri Maryana, S.Ag 

ٕٛٔٓنوفمبري  ٜٔإثنني،  حتذير مولد النيب ٜ  Yulistina, S.Pd.I 

ٕٛٔٓنوفمرب  ٖالسبت،  ادلسابق  للمرحل  األوىل ٓٔ  Nuril Hidayati, S.Pd 

ٕٛٔٓنوفمرب  ٚٔالسبت،  افدداح مسرية راموا ٔٔ  Chandra Arli Yoga, 

S.Pd 

 
احلكومة  األوىل بامبونج للعام اإلةالمة  درة  ابابدداية  ادلبةانات عدد ادلدرةني والطلب  ب

 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراةي 
 احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة اإلةالمة  درة  ابابدداية  ادلبةانات عدد ادلدرةني ب .ٔ

5جدول   

 مادة الدرس التربية مجموعة الرقم التوظيفي أسماء المدرسين الرقم
ٔ H. MARWOTO, S.Ag, 

M.M 
197102131993031001 IV/A S2  ريةس ادلدرة 

ٕ Hj. SITI AMINAH, 

M.Pd.I 
196407161985112001 IV/A S2 مدرس الفصل 

ٖ Hj. NINA SUSWATI, 

S.Ag 
196604271986032000 IV/A S1 مدرس الفصل 

ٗ MUHAMAD 

SAEKONI,S.Pd.I 
196908161991031003 IV/A S1 مدرس الفصل 
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٘ SITI LUTIYAH, S.Pd.I 197004051996032002 IV/A S1 

الًتبة  مدرس 
والدين 
 اإلةالمي

ٙ Hj. SITI 

MUNAWAROH,S.Pd.I 
197506171997032001 IV/A S1 لمدرس الفص  

ٚ ELY ZENDRAWATI, 

S.Pd.I 
196712051999032001 III/D S1 مدرس الفصل 

ٛ AMINATUN, S.Pd.I 196810042005012002 III/D S1 مدرس الفصل 
ٜ LINDA WATI, S.Pd.I 196804042005012003 III/D S1 مدرس الفصل 
ٔٓ SAMIJAH, S.Pd.I 197711212003122003 III/D S1 مدرس الفصل 
ٔٔ SUJATNO, M.Pd.I 197510032003121003 III/D S2 مدرس الفصل 
ٕٔ NINING YUNINGSIH, 

S.Pd.I 
197505112005012006 III/D S1 مدرس الفصل 

ٖٔ M. GUFRONUDIN, 

S.Pd.I 
197112101992031003 III/C S1 مدرس الفصل 

ٔٗ ABDUL KARIM,S.Pd.I 196701092005011001 III/C S1 

مدرس الًتبة  
والدين 
 اإلةالمي

ٔ٘ Hj. FEBRI 

MARYANA, S.Ag 
197402202007102001 III/C S1 

الًتبة  مدرس 
والدين 
 اإلةالمي

ٔٙ RIRIN APTIANA, 

S.Pd.I 
198304162005012006 III/C S1 مدرس الفصل 

ٔٚ CAHAYA 

SUMARTIN, S.Pd.I 
197603092006042022 III/C S1 مدرس الفصل 

ٔٛ ARIEF KURNIAWAN, 

S.Pd 
198003222009011008 III/C S1 

مدرس الًتبة  
 البدنة 
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ٜٔ NURDIAH, S.Ag 197703022009012004 III/C S1 

مدرس الًتبة  
والدين 
 اإلةالمي

ٕٓ TOMMI ERWANTO, 

S.Pd 
198708032009121002 III/B S1 

مدرس الًتبة  
 البدنة 

 

 

 تكرمي ادلدرةنيبةانات  .ٕ
6جدول   

 أسماء المدرسين الرقم
الرقم 

 التوظيفي
 مادة الدرس التربية  مجموعة

ٔ NITA ANDRI INDIKA P, 

S.Pd.I 
- - S1 مدرس الفصل 

ٕ AHMAD JAENURI, S.Pd.I - - S1 
مادة  مدرس

 الدرس

ٖ YULISTINA, S.Pd.I - - S1 
مادة  مدرس

 الدرس

ٗ JUARIYAH, S.Pd - - S1 
مادة  مدرس

 الدرس 
٘ DIAN PUSPITASARI, 

S.Pd.I 
- - S1 مدرس الفصل 

ٙ SUHARLIS, S.Pd.I - - S1 مدرس الفصل 

ٚ CHANDRA ARLI YOGA, 

S.Pd 
- - S1 مدرس الفصل 

ٛ NURIL HIDAYATI, S.Pd - - S1 مادة  مدرس
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 الدرس
 

 عدد الطلبة .1

8جدول   

 الفصل الرقم
 الجنس

 المجموع
 الجنس

المجمو 
 ع

الرجا البيان
 ل

النسا
 ء

النسا الرجال
 ء

1 
األول 
 ٜٔ ٗ ٘ٔ األلف

الفصل  ٚٚ ٖٗ ٖٗ
 ٕٚ ٚٔ ٓٔ األول الباء 2 األول

 ٖٔ ٕٕ ٜ األول اجلةم 3
األلفالثانة 4  ٔ٘ ٚ ٕٕ 

ٖٗ ٗ٘ ٛٛ 
الفصل 
 ٕٖ ٜٔ ٖٔ الثاين الباء 5 الثاين

 ٖٗ ٜٔ ٘ٔ الثاين اجلةم 6

7 
الثالث 
 ٖٕ ٜ ٗٔ األلف

ٖٖ ٗٚ ٛٓ 
الفصل 
 8 الثالث

الثالث 
 ٕٙ ٘ٔ ٔٔ الباء

9 
الثالث 
 ٖٔ ٖٕ ٛ اجلةم
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11 
الرابع 
الفصل  ٖٚ ٕٖ ٔٗ ٖ٘ ٗٔ ٕٔ األلف

 الرابع
 ٖٛ ٛٔ ٕٓ الرابع الباء 11

12 
اخلامس 
 ٖٓ ٗٔ ٙٔ األلف

الفصل  ٙٙ ٖٛ ٕٛ
 اخلامس

13 
اخلامس 

 ٖٙ ٕٗ ٕٔ الباء

14 
السادس 
 ٕٓ ٚ ٗٔ األلف

الفصل  ٖٗ ٕٕ ٕٔ
 السادس

15 
السادس 

 ٖٕ ٙٔ ٚ الباء
   ٕٚٗ ٕٕٚ ٕٓٓ ٕٚٗ ٕٕٚ ٕٓٓ اجملموع

 

 البحث نتائج  . ب

 وصف البيانات للبحث اإلجرائي الصفي)التفكير األول( .1

تعقد الباحث اللقاء مع السةد احلاج ماروتو  ٕٛٔٓمارس  ٖٓيف يوم اجلمع ، 

األوىل بامبونج الشرقة . يف ذلك  اإلةالمة  احلكومة  ادلاجسدري كريةس ادلدرة  ابابدداية 

اإلذن لدنفةذ البحث. يدلقى ريةس ادلدرة  بشكل جةد مبقصود  اللقاء طلبت الباحث

ة يف عملة  الدعلم تلك ادلدرة . إلجراء البحث على أمل تقدمي مسامه  كبري   الباحث
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للصف اخلامس ألنو  الباحث  البحث تاةدناد إىل اإلذن من ريةس ادلدرة  فاخدار 

 ةةكون ماليم  إذا أجريت الببحوث يف ىذا الصف.

من  ٚٔتلمةذا يعين  ٖٓبناء على البةانات الواردة، عدد تالمةذ الصف اخلامس 

. ووفقا حلال  الصف أن قدرة الدالمةذ بالنظر إىل ندايج ابامدحان من النساء ٖٔالرجال و

  ىي من األةر الزراعة ، الداجرين السابق  عموما. كانت خلفةات الدالمةذ سلدلف

 وادلوظفني وكذلك ادلدرةني.

دقايق لكل  ٖ٘  ٗ-ٖاجلمع  يف خص  يدم تدرريس درس اللغ  العربة  يف يوم 

اخلص ( والباحث  كادلدرة . يف اللقاء األول تدعرف الباحث  مع مدرس اللغ  العربة  ىو 

ةدقوم الباحث  مدة شهرين تقريبا أو السةد زلمد الشةخاين يشرح ادلدرس إىل الدالمةذ ما 

 لقاءات يف ادلسدقبل. ٙ

 وصف تنفيذ اإلجراء .2

تنفةذ تعلةم اللغ  العربة  يف اةدةعاب ادلفردات بدطبةق اةًتاتةجة  فرز البطاقات 

مع   بامبونج الشرقة  القةام بدورتنيلدى تالمةذ الصف اخلامس مبدرة  ابابدداية  األوىل

. لكل الدورة تقةةم الذي ةةظهر الندايج من اةدةعاب دقايق x73 ٕختصةص الوقت 
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باةدخدام تطبةق اةًتاتةجة  فرز البطاقات اليت ةةطبقها الباحث  لدالمةذ الصف ادلفردات 

 تلمةذا. ٖٓاخلامس بعدد 

كانت اباةًتاتةجة  اليت ةدسدخدم الباحث  يف تعلةم اللغ  العربة  لدى تالمةذ 

( يف اةدةعاب ادلفردات Card sortاةًتاتةجة  فرز البطاقات الصف اخلامس ىي بدطبةق 

( يف ترقة  اةدةعاب ادلفردات Card sortاتةجة  فرز البطاقات  . تطبةق اةًت اللغ  العربة 

القةام و  بامبونج الشرقة  األوىلاإلةالمة  درة  ابابدداية  ادلالصف اخلامس بلدى تالمةذ

ةدةعاب ادلفردات العربة  وىي ةريع . تقوم لفهم الدالمةذ بسهول  يف ابأكرب قدر 

المةذ وميكنهم أن يبحثوا الباحث  هبذه اباةًتاتةجة  مع إعداد القطع  من الورق  لدقدمي الد

 طاقات بشكل جةد وصحةح.عن شريك الب

ىذه اةًتاتةجة  فرز البطاقات تسدخدم يف اةدةعاب ادلفردات وترقة  ذاكرة الطلب  

إتقان ادلفردات اللغ  العربة  بشكل ةريع  وبا يشعرون المةذالدميكن ةث حببشكل جةد 

بعد تقدمي ادلدرةني  بالسئام  أثناء عملة  الدعلم والدعلةم. ىذه اباةًتاتةجة  القةام بو

بدقةةم مع توزيع القطع  من دة اليت مت تدريسها الطلب  والدايل يقوم الطلب  الشرح عن ما

ا إىل الطلب . قصرية اليت مت توزيعهن بطاقات القطع  م والطلب  يبحثون عن شريك البطاق 

ام الفصل حىت جيد كل يندظرون ويقفون أمالبطاق   المةذ شريكوبعد أن جيد الد
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  من با حيصلون على قطع ع  من البطاقات. ىناك أيضا الدالمةذالقط شريكالدالمةذ

مت احلصول ض اليت بطاقاهتم يقرأون ندايج بعضهم البع البطاقات والذين وجدوا شريك

 ، واآلخرون يسدمعون جةدا.علةها الدالمةذ

قةام بو الطلب  ويدم والدايل من ندايج الدقةةم باةدخدام قطع  قصرية اليت مت ال

 ا كان ىناك العديد من العةوبإذكانت ندايج البحث من قبل ادلدرةني.   تقةةم الدالمةذ

نو أكثر قدرة على ترقة  اةدةعاب مرة اخرى لةكو واألخطاء فإن ادلدرس يقدم الدوجةو 

 الدعلةمة  فردات اللغ  العربة . إن ادلادة ادلسدخدم  من قبل الباحث  قد مت تناةب بادلادةادل

ؤشرات اليت مت اةدخدامها مدرس اللغ  العربة . ىناك ادلادة والكفاءة األةاةة  وادل

 ."اْلَمْكَدَبِ  اْلَمْدَرِة ِ "يف  ادلسدخدم  ىي ادلادة عن 

 وصف بيانات إجراء الصفي للدورة األولى .3

 اللقاء األول . أ

يف الساع  أبريل  ٖٔيعقد اللقاء األول يف الدورة األوىل يوم اجلمع  يف الداريخ 

ىي يف اْلَمْكَدَبِ  العاشرة حىت الساع  احدى عشرة وثالثني مبادة ادلفردات اللغ  العربة  

مراحل يعين مرحل  الدخطةط  ٗاْلَمْدَرِةِ . كان تنفةذ اإلجراء لكل اللقاء ينقسم إىل 
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واإلجراء وادلالحظ  والدفكري والذي يشكل دورة. مبزيد من الدفصةل ميكن شرح كل 

 مرحل  على النحو الدايل: 

 التخطيط (1

( RPP)قبل تنفةذ عملة  الدعلم والدعلةم، أوبا يعد ادلدرس إعداد خط  الددريس 

 .والوةايل ادلسدخدم  وترتةب أداة الدقةةم

 تنفيذ اإلجراء (2

 ٖٔيعقد تنفةذ اإلجراء يف اللقاء األول للدورة األوىل يوم اجلمع  يف الداريخ 

 لقاء واحد يشدمل يف أبريل يف الساع  العاشرة حىت الساع  احدى عشرة وثالثني.

على خصدني. يف اللقاء األول مادة اليت مت تدريسها ىي مفردات اللغ  العربة  عن 

 " يف اْلَمْكَدَبِ  اْلَمْدَرِةِ ".

 الدايل مادة ادلفردات اللغ  العربة :

Indonesia ARAB 

Perpustakaan   َمْكَدب 

Rak   َرف 

Koran   َجرِْيَدة 
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Majalah    َّرَلَل 

Petugas Perpustakaan     أَِمنْيُ اْلَمْكَدَب 

Pegawai    ُمَوظََّف 

Buku Fiqih  ِِكَداُب اْلِفْقو 

Buku Akhlak  ِكَداُب اأْلَْخاَلِق 

Buku Sejarah  ِِكَداُب الدَّارِْيخ 

Buku Cerita  ُ َِّكَداُب اللَُّغوِي 

Di dalam  ْيف 

 

 

 ادلقدم  ( أ

بدداء إىل الفصل وأعّدوا أنفسهم باأول الدعلةم بعد أن دخلوا الدالمةذ يف

 الدراة  بقراءة البسمل ، والدالمةذ ، تقول ادلدرة  الدحة  وفدحومرتبا دوءاالدعلم ى

واحدا  تقرأ ادلدرة  كشف الغةابجيةبون الدحة  ويقرؤون البسمل  مجاع , والدايل 

الفصل لةكون موتةا لدعم عملة  الدعلةم عن  مبدسلسل وتكةةف ادلدرة  حال فواحدا 

وترتةب ادلالبس، اةدعداد الدالمةذ يف الدعلم، وتطلب طريق تكةةف وضع اجللوس، 
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واألدوات ادلدرةة  إلةدعداد كداب الدرس وادلراجع ذات الصل   من الدالمةذ

 أىداف الدعلةم.احملداج . وتفشو ادلدرة  الدحة  وتقدم 

 النشاط األةاةي  ( ب

درةها الدالمةذ، تأمر اةي، تشرح ادلدرة  ادلادة اليت ةةالنشاط األةيف 

يف اْلَمْكَدَبِ  اْلَمْدَرِةِ ". عندما ادلفردات " مادة عنبدقلةد ما قالو ادلدرة   الدالمةذ

تشرح ادلدرة  عن مادة ادلفردات ومثاذلا مث يهدم ويفهم ويقوم بادلالحظ  حول ادلادة 

اآلخرين للسؤال عن مادة  الدالمةذ الفرص  إىل الدالمةذدروة . والدايل يقدم ادل

 ادلفردات اليت مل يفهموىا.

يف تقدمي ادلادة الدعلةمة  با تسدخدم الباحث  إبا بطريق  احملاضرة واةًتاتةج  

فرز البطاقات، ولكن ىنا حتاول ادلدرة  لدكوين الطلب  فعال  إلجاب  وةؤال بدقدمي 

شعرون بالسئام . بعد أن تقدم ادلادة تقوم الباحث  با ي ةث الدالمةذاألةئل ، ح

. وكانت الندةج  مرضة ، بعض الطلب  بشكل عشويي مع تعةنيبالسؤال واجلواب 

ة  جاب  على األةئل  احملددة. تقدم ادلدر ديد من الطلب  ادلعةنني ميكنهم اإلألن الع

مل يفهموىا. بعد أن  عن األشةاء أو ادلادة اليت لةسألوا الفرص  مرة اخرى للدالمةذ

ادلادة ادلدروة ، توزيعهم ادلدرة  قطع  من البطاق  اليت فةها نوع أو  يفهم الدالمةذ
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حيصل كل طالب على بطاق  نوعان من الكداب  تعين ادلفردات وترمج  ادلفردات، 

 البطاقات. أو شريك العثور على أزواج بألوان سلدلف  حىت با يسهل الدالمةذواحدة 

ادلادة ادلدروة ، توزيعهم ادلدرة  قطع  من البطاق  اليت  النالمةذ مبعد أن يفه

فةها نوع أو نوعان من الكداب  تعين ادلفردات وترمج  ادلفردات، حيصل كل طلب  على 

 بطاق  واحدة بألوان سلدلف  حىت با يسهل الطلب  العثور على شريك البطاقات.

خطوات الدعلةم اةدنادا بعد حصول كل طلب  على البطاق ، تشرح ادلدرة  

والدايل على شريك البطاق ،  بعد حصول كل تلمةذ إىل اباةًتاتةجة  ادلسدخدم .

الذين يعثرون على إجابات  للدالمةذ .لعرض اإلجاب  مع شريكها يطلب من الدالمةذ

نشةط يف البحث  الندايج مرضة  ألن الدالمةذ حصلت علىةريع  ةةدم مكفأهتم.

 .الدالمةذ اق  اليت مت احلصول علةهعن شريك من كل البطا

 ج( اباخددام  

لفهم وذكرى ادلادة اليت مت تسلةمها تقوم ادلدرة  بدقةةم وتشجع الدالمةذ

 ".ِفْي َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةخاص  باةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  عن "
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 المالحظة (3

يدم تنفةذ مرحل  ادلالحظ  بالدزامن مع تنفةذ اإلجراء. اعدمادا على ادلالحظ  

يف ىذه الدورة األوىل، باةدخدام ادلواد ادلوضح  عن ادلفردات اللغ  اليت مت إجراءىا 

ام فرز أن عملة  تعلةم ادلفردات اللغ  العربة  باةدخد".ِفْي َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةالعربة  "

حةث احلاج  إىل حتسني الدعلةم يف اللقاء  األعلى جصل على الندةالبطاقات مل حت

من ندايج األعلى الندةج   مل حتصل على أقصىندايج الالدايل. تعرف الباحث  أن 

 اباخدبار النهايي يف اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة .

 ندايج اباخدبار النهايي للدورة األوىل (ٔ

ةًتاتةجة  فرز البطاقات، تقدم تنفةذ اباخدبار بعد اندهاء تطبةق ا

. أةئل  لةعملوا أةئل  اباخدبار النهايي دقةق  إىل الدالمةذ ٖٓالباحث  وقدا 

اليت جيب اإلجاب  علةها بشكل  أةئل ٘ٔاباخدبار النهايي تشدمل على 

الندةج  واةدنادا على ندايج اباخدبار النهايي ميكن أن تشري إىل  صحةح.

 الندايج، تلك البةانات ميكن النظر إىل ادلالحق.القةاةة  أو معدل 

 7ندايج اباخدبار النهايي للدالمةذ باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات للدورة األوىل 

                                                             
3 Dokumentasi hasil Post tes akhir siklus I, tanggal 13 April 2018 
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 معدل الندايج اباخدبار نوع اباخدبار
%ٚٙ،ٙٗ البةانات األولة   

%ٓٙ ندايج اباخدبار النهايي للدورة األوىل  
 

 الدفكري (ٗ

ندايج فةمكن احلصول على باخدبار النهايي، اعدمادا على النشاط الدفكري 

 ىو كالدايل: حثالب

إجراء اباخدبار  ندايج تقةةم الدالمةذ اةدنادا إىل يف الدورة األوىل كانت  . أ

وىناك إرتقاء مبقارن  مع البةانات األولة  اليت أجريت على الدورة األوىل. يف 

% وصارت ٚٙ،ٙٗحتصل على معدل الندايج األول كانت ندايج البحث 

ٙٓ.% 

أن نسب  ادلئوي  باةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  حصلت على لقد عرفنا   . ب

 %.ٓٙالندةج  

ةةكون أةرع من عدم اةدخدام  ل كةفة  الدعلم وفقا لفهم الدالمةذج. من خال

 الدعايم وفرز البطاقات.

 على تعلةم اةدةعاب ادلفردات الللغ  العربة . د. رغب  الدالمةذ
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 غري نشطني يف أنشط  الدعلم. نشط  الدعلم تشري إىل وجود الدالمةذكانت أه.  

 و. كانت أنشط  الدعلم تشري إىل اةدخدام الوقت وفقا للدخطةط.

حتداج إىل إعادة  منها أن الندايجبناء على ندايج الدفكري ميكن اباةدنداج 

ًتقة  دخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات ليف أنشط  الدعلم باة ونشاط الدالمةذ الدورة

درة  ابابدداية  لعربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس بادلاةدةعاب ادلفردات اللغ  ا

الضعف واحملافظ  على النجاح  . لدحسنياحلكومة  األوىل بامبونج الشرقة اإلةالمة  

إجراء الدورة الثانة  ميكن أن جعل الدخطةط كما  حتقةقو يف الدورة األوىل،فالذي مت

 الدايل:

 الذين يشعرون بالصعوب . تقدمي الدشجةع للدالمةذ . أ

 الذين يشعرون بالصعوب  بشكل مكثف. توجةو الدالمةذ . ب

 ج. تقدمي اباعًتاف والدقدير.

 وصف البيانات عن تنفيذ اإلجراء للدورة الثانية. 4

يعد الوةايل و  (RPPادلدرس إعداد خط  الددريس  قبل عملة  الدعلةم، أوبا يعد 

 كانت الدورة األوىل مدساوي مث ترتةب أداة الدقةةم . البطاق  اليت ةةسدخدمو ادلدرس

ىي مرحل   بالدورة الثانة  ىي اليت تدكون من تنفةذ اإلجراء وتنقسم إىل أربع  مراحل



79 
 

رة. كل مرحل  ميكن تفسريىا تصحةح اخلط ، واإلجراء وادلالحظ  والدفكري واليت تشكل دو 

 على النحو الدايل:

 مرحلة تصحيح الخطة (1

ندايج الدفكري يف الدورة  نادا إىلجعلت الباحث  تصحةح خط  الدعلةم  اةد

األوىل، من أجل الدورة الثانة  حتصل على الندايج احلسن  وزيادة مع األنشط  اليت 

 تشمل على: ،أجريت الباحث 

 جل الفعال  يف الدعلم.الدالمةذ ألتقدمي الدشجةع إىل  ( أ

 الذين يشعرون بالصعوب  بشكل مكثف. توجةو الدالمةذ ( ب

 ج(  تقدمي اباعًتاف والدقدير.

 د( تعةني أىداف الدعلةم.

ه( جعل خط  الدعلةم عن ادلادة" األدوات ادلدرةة " وىو معدمد على اإلجراء 

 ادلطبق يف البحث اإلجراء الصفي.

 . ادلدرة ي اليت ةةقدمهاحتضري ادلواد الدرة و(

 ز( جعل األداة ادلسدخدم  يف البحث اإلجراء الصفي.

 أوراق اباخدبار النهايي للدورة الثانة .  حتضري ادلدرةح( 
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 الوةايل والدعايم وفقا لألىداف وادلادة الدعلةمة .  حتضري ادلدرةي( 

بطاق  حيصل على  بطاقات اليت مت اةدعداده، كل تلمةذال  م( توزيع ادلدرة

 واحدة بألوان سلدلف  واليت تشمل على نوعني.

 . مرحلة تنفيذ اإلجراء( 2

مايو  ٔٔيعقد تنفةذ اإلجراء يف ىذه الدورة الثانة  يوم اجلمع  يف الداريخ 

بنفس  لدالمةذيقوم ا(، دقةق  xٖٕ٘يف لقاء واحد حيدوي على خصدني   وىو ٕٛٔٓ

 األنشط  يف الدورة األوىل، من تسلةم ادلادة باةدخدام تطبةق اةًتاتةجة  فرز البطاقات.

جيةبون مجاع ، والدايل يلقي ادلدرس  دأ ادلدرس بالدحة  السالم والدالمةذيب

قادرون على فهم ادلادة عن ادلفردات  اف الدعلةم اليت مت حتقةقو الدالمةذ ىي الدالمةذأىد

 ومعانةها.

 إىل بةان ادلادة، ولكن قبل تسلةم ادلادة أن تقوم الباحث   سدمر ادلدرةوالدايل ت

 ، يف ىذه الدورة تكرر الباحث  مادة للدورة األوىلابادراك بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى

ميكن النظر  ا األشةاء اليت مل يفهموىا الدالمةذ، أمادة اليت مل يفهموىا الدالمةذوشرح ادل

بةق اباةًتاتةجة  ادلسدخدم  اباخدبار النهايي يف الدورة األوىل. وتط إىل ندايج
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مادة بدطبةق اباةًتاتةجة  للدورة األوىل ىو بدطبةق اةًتاتةجة  فرز البطاقات عن مدساوي 

 ادلفردات اللغ  العربة  "يف ادلقصف".

 ادلثال: 

 العربة  اإلندونسة 

Susu     َلَب  
Teh   َشاي 
Minuman dingin   َمْشُرْوبَات  بَارَِدة 
Kopi    قَ ْهَوة 
Nasi    ُرز 
Roti    ُخب ْز 
Buah-buah   َفاِكَهاة 
Pisang     َمْوز 
Baju / pakaian     َمْلِبس 
Apel    تُ فَّاح 
Ruang kerja   َمْعَمل 
Ini Pisang    َىَذا َمْوز 
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 ادلقدم  ( أ

بدداء وأعّدوا أنفسهم باإىل الفصل أول الدعلةم بعد أن دخلوا الدالمةذ يف

الدراة  بقراءة البسمل ، والدالمةذ ، تقول ادلدرة  الدحة  وفدح ومرتبا دوءاالدعلم ى

واحدا  تقرأ ادلدرة  كشف الغةابجيةبون الدحة  ويقرؤون البسمل  مجاع , والدايل 

فواحدا مبدسلسل وتكةةف ادلدرة  حال  الفصل لةكون موتةا لدعم عملة  الدعلةم عن 

س، وترتةب ادلالبس، اةدعداد الدالمةذ يف الدعلم، وتطلب ق تكةةف وضع اجللو طري

إلةدعداد كداب الدرس وادلراجع ذات الصل  واألدوات ادلدرةة   من الدالمةذ

 احملداج . وتفشو ادلدرة  الدحة  وتقدم أىداف الدعلةم.

 النشاط األةاةي  ( ب

، ةةدرةوىا الدالمةذدرة  ادلادة اليت تشرح ادلأوبا يف النشاط األةاةي، 

عن ادلفردات بادلادة "يف ادلكدب  ادلدرةة "  ما قالو ادلدرة   اأن يقلدو  وتطلب منهم

ادلدرة  عندما تقدم ادلدرة  البةان عن مادة ادلفردات ومثاذلا اليت قد شرحدها 

 عن مادة ادلفردات اليت مت تدريسها. يقوم بادلالحظ يهدمون ويفهمون مث  والدالمةذ

 عن مادة ادلفردات اليت مل يفهموىا. والةسأل  تقدم ادلدرة  الفرص  إىل الدالمةذوالدايل



83 
 

 باةدخدام الطريق  احملاضرة واةًتاتةجة  فرز البطاقاتكانت الباحث  لةس إبا 

تقدمي السؤال نشطني يف  ى جلعل الدالمةذعتسوإمناىي  يف تقدمي ادلادة الدعلةمة ،

بالسئام . بعد أن تقدم ادلادة مث تقوم ادلدرة  بايشعرون  واجلواب، حةث الدالمةذ

حصلت على الندايج عشوايةا. اجلواب شفويا مع إشارة بعض الدالمةذبالسؤال و 

اةب  إىل قادرون على إجاب  السؤال من ادلدرة . تقدم ادلدرة  ادلن جةدة ألن الدالمةذ

ادلادة ادلدروة ،  الدالمةذبعد أن يفهم لةسئلوا عن ادلادة اليت مل يفهموىا.  الدالمةذ

حتدوي على نوع أو نوعان من الكداب  توزيعهم ادلدرة  قطع  من البطاق  اليت فةها 

حىت با يسهل ادلفردات وترمجدها. حيصل كل طالب على بطاق  واحدة بألوان سلدلف  

 الطلب  العثور على أزواج البطاقات.

ات الدعلةم اةدنادا بعد حصول كل طلب  على البطاق ، تشرح ادلدرة  خطو 

إىل اباةًتاتةجة  ادلسدخدم . بعد حصول كل طلب  على شريك البطاق ، والدايل 

يطلب من الطلب  لعرض اإلجاب  مع شريكها. للطلب  الذين يعثرون على إجابات 

الندايج مرضة  ألن الطلب  نشةط يف البحث عن  حصلت على ةريع  ةةدم مكفأهتم.

  احلصول علةها الطلب .شريك من كل البطاق  اليت مت
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  ج( اباخددام

تقوم ادلدرة  بدقةةم وتشجع الطلب  لفهم وذكرى ادلادة اليت مت تسلةمها خاص  

 اْلَمْقَصِف".ِفْي باةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  عن "

 المالحظة (3

يدم تنفةذ مرحل  ادلالحظ  بالدزامن مع تنفةذ اإلجراء. اعدمادا على ادلالحظ  اليت مت 

ادلواد ادلوضح  عن اةًتاتةجة  فرز البطاقات بيف ىذه الدورة الثانة ، باةدخدام إجراءىا 

 أن عملة  تعلةم ادلفردات اللغ  العربة  باةدخدام فرزاْلَمْقَصِف".ِفْي ادلفردات اللغ  العربة  "

 يسري جةدا وفقا ألىداف ادلطلوب . البطاقات 

 التفكير (4

م  يف ا، واحلصول على الصورة العاةدنادا إىل ندايج ادلالحظ  اليت مت إجراءىا الباحث 

ندايج ةمكن احلصول على فعدمادا على النشاط الدفكري باخدبار النهايي، اتنفةذ الدعلةم. 

 ىو كالدايل: حثالب
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جةدا مبقارن  مع تنفةذ اإلجراء للدورة الثانة  ىناك اإلرتقاءكانت ندايج الدقةةم يف  .ٔ

الدالمةذ زيادة  حلال  تدل على أنندايج اباخدبار النهايي يف الدورة األوىل، ىذه ا

 .ادلادةفهم اإلرتقاء يف 

من ىناك اإلرتقاء  أنئوي  يف اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  من نسب  ادليعرف  .ٕ

 %.ٖٖ،ٖٛ% إىل ٓٙ

 .انجاح جةدمعدل العلى  أنشط  ادلدرة تظهر  .ٖ

تظهر أنشط  الدالمةذ على معدل النجاح جةدا، ىذه احلال  تدل على أن الدالمةذ  .ٗ

 مدحمس يف اتباع درس اللغ  العربة .

 كانت أنشط  الدعلةم تشري إىل نشاط الدالمةذ يف اتباع أنشط  الدعلةم. .٘

يف الدورة الثانة  ميكن اباةدنداج أنو بعد تنفةذ اإلجراء  ،واةدنادا إىل البةان أعاله

باحيداج إىل إعادة الدورة ألن أنشط  الدعلةم يسري جةدا وفقا للدخطةط ادلخطط ومعايري 

ألن يف الدورة الثانة  حصلت على النجاح، لذلك كانت الباحث  باتقوم بالدورة الدالة  

ًتقة  اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ النجاح بدطبةق اةًتاتةجة  فرز البطاقات ل

 احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة .اإلةالمة  درة  ابابدداية  ادلالصف اخلامس ب
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 ج. استكشاف البحث

ىناك بناءا على البحث الذي أجريت الباحث  من الدورة األوىل إىل الدورة الثانة  

 نها كالدايل:بعض اباةدكشاف الذي حصلت علةها الباحث  م

ادلدوازن وىو يقاس مع ندةج  وجود اإلرتقاء كان يف الدورة األوىل والثانة   .ٔ

باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات يف تعلةم ادلفردات اللغ   زمةلو ادلالحظ 

 لدى تالمةذ الصف اخلامس.العربة  

ندايج بعد حتديد وىو يقاس باباخدبار وجود اإلرتقاء ندةج  الدعلم ادلدوازن  .ٕ

باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات يف  ة ر النهايي يف الدورة األوىل والثاناباخدبا

 تعلةم ادلفردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس.

كان يف اةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات وجود اإلرتقاء نشاط الدالمةذ  .ٖ

 لم.ادلدوازن، ىذه احلال  منظورة مبدحمس الدالمةذ يف الدع

يبدو الدالمةذ أكثر نشاطا ويسدمدعون بالدرس، ىذه احلال  ألن اةدخدام  .ٗ

اةًتاتةجة  فرز البطاقات اجلذاب  وبا يشعرون الدالمةذ بادللل حبةث الدالمةذ أكثر 

 نشاطا.
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 د. بحث نتائج البحث

ىذه عملة  الدعلةم باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات ىي كأداة اباندقال أو وةايل 

ادلادة، فاخدارت الباحث  اةًتاتةجة  فرز البطاقات ألن ىذه اباةًتاتةجة  اليت يسدخدم 

ادلدرس بادلقصود تدعوا الطالب باكدشافادلفاىةم واحلقايق حول كاين أو مراجع  العلوم لًتقة  

 اإلةالمة  درة  ابابدداية ادلخاص  لدالمةذ الصف اخلامس بفردات اللغ  العربة  اةدةعاب ادل

 احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة . 

ندايج بةانات األولة  بعد القةام باباخدبار  يف النشاط األول أجريت الباحث  دلعرف  .

ىي الدالمةذ عن ادلادة ادلبدية  ادلبديي اليت هتدف إىل حتديد ادلسدوى األول باةدةعاب 

األبواب يف ادلكدب  ادلدرةة . بعد أن  بعض الفروع منحتدوي على اليت  ادلفردات اللغ  العربة  

الباحث  خط  البحث ادلطبق   ىل أي مدى فهمم عن ادلادة ادلبدية  مث جعلتتعرف الباحث  إ

 يف عملة  الدعلةم.

عين أنشط  ت ٖلكل دورة على دورتني،  يف ىذا البحث يشدملكان تنفةذ الدعلةم 

 دعداد الدالمةذ للدعلم، ألن تلمةذااةأن ادلقدم  تقصدبادلقدم  والنشاط األةاةي واباخددام.

 مسدعدا للدعلم  أن يفهم ادلادة  بسهول .
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واألغراض ، أوبا تلقى ادلدرة  األىداف الدعلةمة  بالًتابط باألشةاء حوذلا.يف ادلقدم 

 المةذ ما ةةدم تعلمو حبةث يصبح زلفزا وموجها يف الدعلم.منو أن يعرف الد

يف النشاط األةاةي، تسدخدم الباحث  اةًتاتةجة  فرز البطاقات اليت فةها بةان ادلادة 

القصرية مث توزيعهم قطع  من الورق  حةث أن يف الورق  مفردات وترمجدها، بعد احلصول على 

بكل بطاق  واحدة يطلب من الدالمةذ العثور على شريك من األةئل  واباجابات ادلناةب  

 البطاقات.

باخددام أو النشاط األخري، تقوم الباحث  باةدنداج ادلادة مع الدالمةذ وتسجةل يف ا

. بسهول   فردات على ادلادة أن يذكراألشةاء اذلام . ىذه احلال  هتدف إىل فهم واةدةعاب ادل

ىو دلعرف   ،  وىدفو فهم الدالمةذ على ادلادةلتقوم الباحث  باباخدبار النهايي كأداة الدقةةم 

 لندايج من اباخدبار ادلبديي واباخدبار النهايي يف الدورة األوىل والثانة .ترقة  ا

 ه. تحليل البيانات 

كان يف الباب اخلامس تقوم الباحث  بدحلةل البةانات اليت حصلت علةها ندايج 

احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة   اإلةالمة  درة  ابابدداية ادلادلالحظ  واباخدبار والوثايق ب

 هبدف إثبات واخدبار احلقايق اليت قدمدها الباحث .
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تقوم الباحث  بدورتني يف تعلةم اللغ  العربة  باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات 

تنفةذ اةدةعاب  أن لرغمادلطلوب من قبل الباحث . باوحصلت على الندةج  ادلرجوة كما ىو 

كل الباحث  القةام بدحسني اخلط  وتنفةذ اإلجراء  لكن  ،فردات اللغ  العربة  ىناك العةوب ادل

 للدورة الدالة .تنفةذ الدورة 

 الدورة األولى نتيجة إجرائ .1

فةعرف أن ، إجراء الدورة األوىلقامت هبا الباحث  يف اليت كان من ندةج  ادلالحظ    

جرى فرز البطاقات يف اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  قد ةًتاتةجة  االدعلةم باةدخدام 

. والدلةل على ذلك أن الدالمةذ قل  فهم ادلادة اليت مت تسلةمها و لكن مل يكن كامال

ادلدرة   يف كل البحث عن اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  باةدخدام اةًتاتةجة  فرز 

بدداية  احلكومة  األوىل بامبونج درة  اباادللدى تالمةذ الصف اخلامس بالبطاقات 

 الشرقة . ألن بعض الدالمةذ با يركزون ويشعرون بالسئام  أثناء عملة  الدعلةم اجلاري .

على تعلةم اللغ  ةجةد من ادلعايري في الدورة الثانة  حصلت علةهااباةدجاب كاند  

ىذه احلال    العربة . بدطبةق اةًتاتةجة  فرز البطاقات لًتقة  اةدةعاب ادلفردات اللغالعربة  

 فةمكن الدأكةد إىل القايم  الدالة :
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 8جدول 
 الصف اخلامس  الطلب العربة  لدى  فردات اللغ بةانات ندايج اباخدبار باةدةعاب ادل

 يف الدورة األوىل
معايير النتيجة  أسماء التالميذ النمرة

 األدنى 
 البيان  النتيجة 

ٔ Aftri Kusuma ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٕ Ahmad Faiz 

Ristiyanto 
 دتام ٘ٙ ٘ٙ

ٖ Aldi Fajar Saputra ٙ٘ ٙٛ دتام 
ٗ Axcel Febriano ٙ٘ ٚٓ دتام 
٘ Bintang Permana 

Putra 
 دتام ٓٚ ٘ٙ

ٙ Dhesferanza 

Terezalita 
 غري دتام ٛٙ ٘ٙ

ٚ Dian Anggraini ٙ٘ ٚ٘ دتام 
ٛ Falzahran Meizal J ٙ٘ ٙ٘ دتام 
ٜ Febby Afrilia Putri ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
ٔٓ Fenty Alvionita 

Bastian 
 دتام ٓٚ ٘ٙ

ٔٔ Hafiz Rahman F ٙ٘ ٙٓ غري دتام 
ٕٔ Hanna Cahaya Putri ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٖٔ Indah Fiona Fitriani ٙ٘ ٙٓ غري دتام 
ٔٗ M. Rizky Firdaus ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٔ٘ M. Wisnu Tri 

Maulana 
 غري دتام ٕٙ ٘ٙ

ٔٙ M. Syaiful Anwar ٙ٘ ٚٓ دتام 
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ٔٚ Meilina Mutiara P ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
ٔٛ Meisya Dina Yunita P ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٜٔ Mukti Azzahra ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
ٕٓ Nazwa Al Qoisa ٙ٘ ٙٙ دتام 
ٕٔ Rezky Prayogi ٙ٘ ٙٓ غري دتام 
ٕٕ Ridho Danuar Priyadi ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
ٕٖ Sandika Ahmad D ٙ٘ ٙٙ دتام 
ٕٗ Selvia Meilan Putri ٙ٘ ٚٗ دتام 
ٕ٘ Septa Nando Saputra ٙ٘ ٙ٘ دتام 
ٕٙ Syahda Annafia  ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٕٚ Tiara Nivia Anata ٙ٘ ٕٙ غري دتام 
ٕٛ Tidar Fabian ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
ٕٜ Vera Istiqomah ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٖٓ William Farel 

Adinata 
 غري دتام ٓٙ ٘ٙ

 البةان:

 جةد جدا= ٓٓٔ-ٓٛ

 = جةدٜٚ-ٙٙ

 = مقبول٘ٙ-ٙ٘

 = ناقص٘٘-ٓٗ
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 9جدول 
الصف اخلامس  الطلب تلخةص ندايج اباخدبار باةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  لدى 

 احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة اإلةالمة  درة  ابابدداية  ادلب
 نسب  ادلئوي  عدد الدالمةذ اةدةعاب ادلفردات 
%ٓٙ ٛٔ دتام  ٔ  
دتامغري  ٕ  ٕٔ ٗٓ%  

%ٓٓٔ ٖٓ اجملموع  
 

تلمةذا، كان  ٖٓيعرف من عدد واةدنادا إىل ندايج اباخدبار أعاله، ميكن أن 

% و الدالمةذ الذين مل يدموا الدعلةم ٓٙتلمةذا أو  ٛٔالدالمةذ الذين أدتوا الدعلةم بعدد 

مهم ىذه دال  على أن اةدةعب ادلفردات منخفض وقل  فه .%ٓٗتلمةذا أو  ٕٔبعدد 

 إجراء للدورة الدالة .لذلك حيداج إىل تصحةح تنفةذ 

 نتيجة إجرائ الدورة الثانية .2

على  يركزاإلجراء . ىذا األوىل ةالدور إجراء ىو اباةدمرار من   الثانة ةالدور إجراء 

جعل الدالمةذ أكثر نشاطا وفهما على ما قد مت تسلةمو ادلدرة  خاص  دلادة درس اللغ  

العربة  باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات باةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  ألجل 

كانت أمناط الدعلةم يسري جةدا، وصلت ندايج اةدةعاب ادلفردات إىل   الدحقةق جةدا.
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سؤال من ادلدرة  والدالمةذ جيةبون ةريعا. على الرغم من وجود زيادة يف فهم كل ال

اباجابات للنالمةذ با تدناةب باإلجابات احلقةقة . والدايل بةانات ندايج اباخدبار 

 باةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس يف الدورة الثانة .

 11جدول 

درة   ادلت اللغ  العربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس ببةانات ندايج اباخدبار باةدةعاب ادلفردا

 احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة  اإلةالمة  ابابدداية  

 يف الدورة الثانة 

معايير النتيجة  اسماء التالميذ الرقم
 األدنى

 البيان النتيجة

ٔ Aftri Kusuma ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٕ Ahmad Faiz Ristiyanto ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٖ Aldi Fajar Saputra ٙ٘ ٚ٘ دتام 
ٗ Axcel Febriano ٙ٘ ٛٓ دتام 
٘ Bintang Permana Putra ٙ٘ ٛ٘ دتام 
ٙ Dhesferanza Terezalita ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٚ Dian Anggraini ٙ٘ ٛٛ دتام 
ٛ Falzahran Meizal J ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٜ Febby Afrilia Putri ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
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ٔٓ Fenty Alvionita Bastian ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٔٔ Hafiz Rahman F ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
ٕٔ Hanna Cahaya Putri ٙ٘ ٜ٘ دتام 
ٖٔ Indah Fiona Fitriani ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٔٗ M. Rizky Firdaus ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٔ٘ M. Wisnu Tri Maulana ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٔٙ M. Syaiful Anwar ٙ٘ ٛ٘ دتام 
ٔٚ Meilina Mutiara P ٙ٘ ٚٓ دتام 
ٔٛ Meisya Dina Yunita P ٙ٘ ٛ٘ دتام 
ٜٔ Mukti Azzahra ٙ٘ ٛٛ دتام 
ٕٓ Nazwa Al Qoisa ٙ٘ ٛٛ دتام 
ٕٔ Rezky Prayogi ٙ٘ ٛ٘ دتام 
ٕٕ Ridho Danuar Priyadi ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٕٖ Sandika Ahmad D ٙ٘ ٕٙ غري دتام 
ٕٗ Selvia Meilan Putri ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٕ٘ Septa Nando Saputra ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٕٙ Syahda Annafia  ٙ٘ ٛٓ دتام 
ٕٚ Tiara Nivia Anata ٙ٘ ٙٗ غري دتام 
ٕٛ Tidar Fabian ٙ٘ ٛٛ دتام 
ٕٜ Vera Istiqomah ٙ٘ ٜٓ دتام 

ٖٓ William Farel Adinata ٙ٘ ٕٙ غري دتام 
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 البةان:

 = جةد جدآٓٔ-ٓٛ

 = جةدٜٚ-ٙٙ

 = مقبول٘ٙ-ٙ٘

 = ناقص٘٘-ٓٗ

 11جدول 
باةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس  تلخةص ندايج اباخدبار

 درة  ابابدداية  احلكومة  األوىل بامبونج الشرقة ادلب
 نسب  ادلئوي  عدد الدالمةذ اةدةعاب ادلفردات 
%ٖٖ،ٖٛ ٕ٘ دتام  ٔ  
 %ٙٔ،ٚٙ ٘ غري دتام ٕ

%ٓٓٔ ٖٓ اجملموع  
 

اةدنادا إىل ندايج اباخدبار أعاله، ميكن اباةدنداج منها أن الدالمةذ الذين أدتوا على 

تلمةذا، أما الدالمةذ الذين مل يدموا على  ٖٓ% من عدد ٖٖ،ٖٛتلمةذا أو  ٕ٘الدعلةم 

%. ىذه دال  على أن اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  ٚٙ،ٙٔتالمةذ أو  ٘الدعلةم 
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ردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ فرز البطاقات لًتقة  اةدةعاب ادلباةدخدام اةًتاتةجة  ف

 الصف اخلامس وصلت إىل الكمال يف الدورة الثانة .

 و. البحث

الوصف والبةان عن ندايج البحث اليت قامت هبا الباحث  الدعاون مع  ىذا البحث ىو

بحوث  يف ىذا البحث مدرس اللغ  العربة  وىو السةد زلمد شةخاين. واألشةاء أو ادلسايل ادل

 ىي األشةاء ادلدعلق بالبحث.

اإلجراء الذي قامت هبا الباحث  ىو الدعلةم باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات 

ويهدف إىل ترقة  اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس. يؤكد ىذا 

ات اليت عةندها الباحث  يف تعلةم البحث على اةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  باىدمام ادلفرد

 اللغ  العربة .

ىذه عملة  الدعلةم باةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات ىي كأداة اباندقال أو وةايل 

ادلادة، فاخدارت الباحث  اةًتاتةجة  فرز البطاقات ألن ىذه اباةًتاتةجة  اليت يسدخدم 

 ايق حول كاين أو مراجع  العلوم. ادلدرس بادلقصود تدعوا الطالب باكدشافادلفاىةم واحلق

يف النشاط األول أجريت الباحث  دلعرف  ندايج بةانات األولة  بعد القةام باباخدبار  

ادلبديي اليت هتدف إىل حتديد ادلسدوى األول باةدةعاب الدالمةذ عن ادلادة ادلبدية  ىو 
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بعد أن تعرف   الفصل.األبواب يف ادلفردات اللغ  العربة   اليت حتدوي على بعض الفروع من

الباحث  إىل أي مدى فهمم عن ادلادة ادلبدية  مث جعلت الباحث  خط  البحث ادلطبق  يف 

 عملة  الدعلةم.

أنشط  تعين  ٖدورتني، لكل دورة  كان تنفةذ الدعلةم يف ىذا البحث يشدمل على

 للدعلم، ألن تلمةذاذ دلقدم  والنشاط األةاةي واباخددام. أن ادلقدم  تقصد باةدعداد الدالمة

 مسدعدا للدعلم  أن يفهم ادلادة  بسهول .

حوذلا. واألغراض داف الدعلةمة  بالًتابط باألشةاءيف ادلقدم ، أوبا تلقى ادلدرة  األى

 منو أن يعرف الدالمةذ ما ةةدم تعلمو حبةث يصبح زلفزا وموجها يف الدعلم.

البطاقات اليت فةها بةان ادلادة  يف النشاط األةاةي، تسدخدم الباحث  اةًتاتةجة  فرز

القصرية مث توزيعهم قطع  من الورق  حةث أن يف الورق  مفردات وترمجدها، بعد احلصول على 

بطاق  واحدة يطلب من الدالمةذ العثور على شريك من األةئل  واباجابات ادلناةب  بكل 

 البطاقات.

ادلادة مع الدالمةذ وتسجةل يف اباخددام أو النشاط األخري، تقوم الباحث  باةدنداج 

األشةاء اذلام . ىذه احلال  هتدف إىل فهم واةدةعاب ادلفردات على ادلادة أن يذكر  بسهول . 
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تقوم الباحث  باباخدبار النهايي كأداة الدقةةم لفهم الدالمةذ على ادلادة،  وىدفو  ىو دلعرف  

 الدورة األوىل والثانة .ترقة  الندايج من اباخدبار ادلبديي واباخدبار النهايي يف 

 12جدول 

  الطلب مفردات اللغ  العربة  لدى ات ندايج اباخدبار يف اةدةعاب تغةري 

  الصف اخلامس

معايير  أسماء التالميذ الرقم
النتيجة 
 األدنى

 النتيجة
بداية 

 المالحظة
الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

ٔ Aftri Kusuma 56 ٙٙ ٚٓ ٛٓ 
ٕ Ahmad Faiz Ristiyanto 56 ٕٙ ٙٙ ٚٓ 
ٖ Aldi Fajar Saputra 56 ٙٙ ٙٛ ٚ٘ 
ٗ Axcel Febriano 56 ٙ٘ ٚٓ ٛٓ 
٘ Bintang Permana Putra 56 ٙٙ ٚٓ ٛ٘ 
ٙ Dhesferanza Terezalita 56 ٙ٘ ٙٛ ٛٓ 
ٚ Dian Anggraini 56 ٚٓ ٚ٘ ٛٛ 
ٛ Falzahran Meizal J 56 ٙٓ ٙ٘ ٚٓ 
ٜ Febby Afrilia Putri 56 ٘٘ ٙٓ ٙٗ 
ٔٓ Fenty Alvionita Bastian 56 ٚٓ ٚٓ ٜٓ 
ٔٔ Hafiz Rahman F 56 ٘ٛ ٙٓ ٙٗ 
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ٕٔ Hanna Cahaya Putri 56 ٙ٘ ٚٓ ٜ٘ 
ٖٔ Indah Fiona Fitriani 56 ٘ٙ ٙٓ ٚٓ 
ٔٗ M. Rizky Firdaus 56 ٙ٘ ٚٓ ٚٓ 
ٔ٘ M. Wisnu Tri Maulana 56 ٙٓ ٕٙ ٛٓ 
ٔٙ M. Syaiful Anwar 56 ٙ٘ ٚٓ ٛ٘ 
ٔٚ Meilina Mutiara P 56 ٙٗ ٙٛ ٚٓ 
ٔٛ Meisya Dina Yunita P 56 ٙٛ ٚٓ ٛ٘ 
ٜٔ Mukti Azzahra 56 ٘ٙ ٙٙ ٛٛ 
ٕٓ Nazwa Al Qoisa 56 ٙ٘ ٙٙ ٛٛ 
ٕٔ Rezky Prayogi 56 ٘ٙ ٙ٘ ٛ٘ 
ٕٕ Ridho Danuar Priyadi 56 ٕٙ ٙٗ ٛٓ 
ٕٖ Sandika Ahmad D 56 ٘ٛ ٙٓ ٕٙ 
ٕٗ Selvia Meilan Putri 56 ٕٙ ٚ٘ ٛٓ 
ٕ٘ Septa Nando Saputra 56 ٙ٘ ٙٛ ٛ٘ 
ٕٙ Syahda Annafia  56 ٙٙ ٚٓ ٛٓ 
ٕٚ Tiara Nivia Anata 56 ٙٓ ٕٙ ٙٗ 
ٕٛ Tidar Fabian 56 ٙٓ ٙٛ ٛٛ 
ٕٜ Vera Istiqomah 56 ٙٛ ٛٓ ٜٓ 
ٖٓ William Farel Adinata 56 ٘ٛ ٙٓ ٕٙ 
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يف اةدةعاب ادلفردات اللغ   اباخدبارج أن ترقة  ندايالبةان ادلذكور،  واةدنادا إىل

 القايم  الدالة : لعربة  للدالمةذ فةمكن النظر إىلا

 الرسم البيان األول

 
ندايج البحث اليت قامت هبا  ةم البةان أعاله، ميكن أن يعرف مناعدمادا على الر 

لبةانات رات وىي سلدلف  باالباحث  باةدخدام الدورة األوىل والثانة  ىناك تغةريات لكل دو 

 األولة  اليت حصلت علةها الباحث .

ولذلك وجود تعلةم اللغ  العربة  باةدخدام تطبةق اةًتاتةجة  فرز البطاقات لًتقة  

اإلةالمة  درة  ابابدداية  ادلاةدةعاب ادلفردات اللغ  العربة  لدى تالمةذ الصف اخلامس ب

 الدورة الشانية الدورة االولى  بداية المالحظة

%46.67 نسبة المئوية 60% 83.30%
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  لصف الخامسا ترقية اختبار استيعاب المفردات اللغة العربية لدى تالميذ

 باالمدرسة االبتدئية
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على  ىذه تدل دلفردات اللغ  العربة .قادر على ترقة  ندايج ااحلكومة  األوىل بامبونج الشرقة  

%. أما يف الدورة  ٓٙتلمةذا بنسب  ادلئوي   ٛٔىو أن الدالمةذ الذين أدتوا على معدل الندايج 

كانت   %.ٖ،ٖٛتلمةذا بنسب  ادلئوي   ٕ٘ الثانة  الدالمةذ الذين أدتوا على الندةج  األعلى

البةانات اليت حصلت علةها،  فدسدندج الباحث  أنو  بعد اةدخدام اةًتاتةجة  فرز البطاقات 

 وقعت على اإلرتقاء جةدا.
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 الباب الخامس

 خالصة و اقتراحات
 خالصة . أ

البحث  ل البيانات اليت تعتمد على مشكلةبوجود حتليبحث البناءا على نتيجة 

 ميكن االستنتاج منها:

لبطاقات قادر على ترقية استنادا إىل نتائج االختبار لتطيق اسرتاتيجية فرز ا

درسة االبتدائية ادلالصف اخلامس ب الطلبةمفردات اللغة العربية لدى استيعاب 

ألن هناك اإلرتقاء  ،احلكومية األوىل المبونج الشرقية يف الدورة األوىل والثانيةاسالمية 

. وكانت نتائجهم بلغت إىل معايري الطلبة اليت حصل عليهامن معدل النتائج 

يف الدورة الثانية أكثر من الدورة األوىل. هذا يعين أن تعليم  56االكتمال األدىن هي 

مفردات اللغة لبطاقات قادر على ترقية استيعاب ردات بتطيق اسرتاتيجية فرز اادلف

 .اللطلبةالعربية 

العربية يف تعليم ادلفردات اللغة  (Card sort)ز البطاقات باستخدام اسرتاتيجية فر 

درسة ادلالصف اخلامس بالطلبة مفردات اللغة العربية  لدى قادر على ترقية استيعاب 

هذه احلالة دالة على أن ارتقاء  احلكومية األوىل المبونج الشرقية.اإلسالمية االبتدئية 
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، %56مفردات اللغة العربية يف الدورة األوىل مبعدل النتائج نتائج االختبار الستيعاب 

مفردات اللغة العربية يف الدورة الثانية مبعدل النتائج أما نتائج االختبار الستيعاب 

دالة على ة هذه احلالو ختبار جناحها على معايري جيدة جدا. نتائج اال ت%. كان33،3

م اللغة ن على فهم ادلادة جيدا. كانت اسرتاتيجية فرز البطاقات يف تعليأن التالميذ قادري

استخدام ميكن أن تساعدعملية التعليم ، ألن ب مفرداتالعربية لرتقية استيعاب 

أكثر ادلمتعة و التالميذ اليشعرون  اسرتاتيجية فرز البطاقات أن يكون عملية التعليم

 بالسئامة.

 اقتراحات . ب

بعض  تقدمها الباحثة   ميكن أن االستنتاجات  نتيجة البحث و استنادا إىل

و من هذه األشياء هي كما يف مفردات اللغة العربية. اقرتاجات يف ترقية استيعاب 

 التايل:

 للمدرسني .1

اللغة العربية   مفرداتفرز البطاقات يف تعليم حتتاج إىل تطبيق اسرتاتيجية  . أ

 .اللطلبةمفردات اللغة العربية لرتقية استيعاب 
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ت بعد أن تقدم  ادلادة اللغة العربية، فينبغي على ادلدرسني تقدمي األوقا . ب

 مفردات اللغة العربية.لتطبيق اسرتاتيجية يف استيعاب 

جل قادرون أ الطلبة منج. ينبغي على ادلدرسني تقدمي التشجيعات كدوافع 

 مفردات اللغة العربية. على استيعاب 

 لطلبة ال .2

االهتمام ببيان ادلدرسني الطلبة اعتمادا على نتائج البحث، جيب على  . أ

تنفيذ تعليم اللغة العربية أن عن تطبيق اسرتاتيجية فرز البطاقات. كان 

 مفردات اللغة العربية للتالميذ.ة استيعاب يقدم ترقي

، كان مجيع التالميذ دور النشط يف تطبيق اسرتاتيجة غة العربيةتعليم الليف  . ب

 قادرون على فهم ادلفردات اللغة العربية والطلبة  وفرز البطاقات. 

 امتصاص ادلادة اليت مت دراستها جيدا.

اآلخرين. الطلبة إىل  توزيعهمالبد أن مهارات اللغوية  ادلاهرون يفالطلبة ج. 

وا ألعليهم أن يس جيبدرس اللغة العربية قنوا الذين مل يتالطلبة أما 

 مع التالميذ اآلخرين يف فهم تلك ادلادة.يتعلموا و 
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Gambar saat menerangkan pelajaran dan siswa-siswi memperhatikan 
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Peneliti sedang mengulas materi sebelum siswa-siswi pulang 
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Para siswa siswi persiapan post test 
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Gambar siswa siswi mengerjakan soal post test 
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Gambar setelah usai pelajaran, dan siswa-siswi bersiap-siap untuk pulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 6 

 

Gambar 7 

 

Siswa-siswi berdoa untuk pulang 
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