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 ملخص
لدى  مفرداتال( في ترقية استيعاب index card matchبطاقة قائمة المبارة ) تطبيق استراتيجية

 ر المبونجاطلبة الصف الثالث أبو هريرة بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باند

 نتيلسلي ي

ب املفردات استيعبا كاناملناسبة على ارتفاع واخنفاض نتائج التعلم للطلبة.   اختيار االسرتاتيجية يؤثر 
غري فعالة يف اسرتاتيجية املدرس أن يستخدم هو سبب إخنفاض استيعاب املفردات كان . للطلبة ال يزال منخفضا

اد  املفردات بتطبي  تعليم اللغة العربية ملعلىيحتاج إجراء البحث فدار المبونج. املدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل بان
باشرتاك الطلبة اسرتاتيجية ة هي االسرتاتيجي ه(. هذindex card matchمة املبار  )بطاقة قائ تيجيةاسرتا

 indexاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبار  )كانت وميكن أن ترقي استيعاب املفردات للطلبة.   يف اتباع التعليم النشطني

card matchبطاقة املدرس من قبل، عن طري  حبث  قد أعطاهاراجعة املواد اليت يف مفهوم التعلم (هي م
 indexهل تطبي  اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبار  )هذا البحث هي "يف احلال املريح. فمشكلة  اإلجابةو  سؤالال

card match قادر على ترقية استيعاب املفردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هرير  باملدرسة اإلبتدائية )
 المبونج؟ر ااحملمدية األوىل باند

العلمي هو لرتقية استيعاب املفردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هرير   هدف البحث من هذا البحث
 index cardبطاقة قائمة املبار  ) اسرتاتيجيةر المبونج باستخدام اباملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باند

matchويف عملية مجع ويتكون من دورتني.  ي(. نوع البحث يف هذا البحث هو حبث إجرائي للصف الدراس
 البيانات إستخدمت الباحثة أسلوب املالحظة واملقابلة والوثائ .

درا على ( قاindex card matchبطاقة قائمة املبار  ) تطبي  اسرتاتيجيةومن نتائج البحث، كان 
حيصلون على معيار االكتمال األدىن الطلبة الذين نتائج الطلبةقبل الدور ، كان  من تعرف ترقية استيعاب املفردات.

. مث زياد  الرتقية %73طالبا أو  77، أما الطلبة الذين مل حيصلوا على معيار اإلكتمال األدىن %03طالب أو  7
الطلبة الذين و . %38،50طالبا أو  77 الطلبة الذين حيصلون على معيار االكتمال األدىن، كان يف الدور  األوىل

بعدد %0،50ويف الدور  الثانية تغريت إىل  .%83،75طالبا  أو  70اإلكتمال األدىن  مل حيصلوا على معيار
 مل حيصلوا على معيار االكتمال األدىن. %77،5طالب أو  3والباقي  ابطال 03

 Indexانطالقا من البيانات السابقة تستنبط الباحثة أن تطبي  اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبار  )

Card Match  املفردات قادر على ترقية نتيجة استيعاب املفردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هرير  ( ملاد
 باملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار المبونج.

 

 (، استيعاب املفرداتindex card matchبطاقة قائمة املبار  ): الكلمات المفاتيح







 شعار
 

....                    .....  

Artinya: “....Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga   

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”1  

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV Darus Sunnah, 2017, h. 251 
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 ةترمجة الباحث

يف يف هنر ميدانج مدينة بريابوموليه سومطر اجلنوبية  اهتولدنيت اسم الباحثة لسلي ي

أمري السني  من املتزوج سيد أخواتمخس من  وهي ابنة الثانية 6991يونيو  5خ التاري

 يولياىن.سيدة و 

مث . 8002 سنة هنر ميدانج  19احلكومية   دراستها يف املدرسة اإلبتدائية توقد مت

. ويف سنة 8066اإلسالمية روضة العلوم ساكا تيجا سنة  ا يف املدرسة املتوسطةدراستهمتت 

 8062ويف السنة  بريابوموليه.متت دراستها يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  8062

مبونج إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية ال ادراسته ةاحثالب تاستمر 

 يف كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. 

( يف قرية سلرييتنوا منطقة سيدوموليو المبونج اجلنوبية KKNوقد اتبعتها الربنامج )

( يف املدرسة اإلبتدائية احملمدية PPLاتبعتها الباحثة الربنامج ) 8062. ويف سنة 8062سنة 

 األوىل باندار المبونج. 

 
 

 



 إهداء

وعت الباحثة أن النجاح يف هذه الرسالة العلمية هناك االرشادات و املساعدات 

 ت قّدموالدوافع  والدعاء من مجيع األطراف املقدمة إلمتام هذه الرسالة العلمية.  ولذلك  

 هذه الرسالة العلمية إىل:

 أعطاه للباحثة الذي  على مجيع الرمحة واهلداية  اهلل سبحانه وتعاىل .1

أعطاين الدوافع واحملبة احملبوبان اللذاين يولياىن وأمي أمري السني والديين أيب  .2

 أن جيزيهما بأحسن اجلزاء.عسى اهلل باإلخالص 

  وفهم املبارك ومجيع أسريت ترى داين وألدي حواري وأجني سافو  أخواين مجيع وايل  .3

 احملبوبني الذين اعطوين النشاطة والدعاء على جناحي.

رادين إينتان  يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة 2114وأصدقائي مرحلة زمالئي  .4

 .اإلسالمية احلكومية  المبونج

 



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

قدر على كتابة ة حىت تاليت أعطاه للباحثهلل  و بنعمه و رمحتهاحلمد هلل و الشكر له، 

 index cardتطبيق استراتيجية بطاقة قائمة المبارة ) "مبوضوع :  هذه الرسالة العلمية

match مفردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هريرة بالمدرسة ال( في ترقية استيعاب

 .ر المبونجااإلبتدائية المحمدية األولى باند

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو الذي أخرج 

هذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة  .الناس من الظمات إىل النور

أن . اإلسالمية احلكومية المبونجرادين إينتان  اجلامعية األوىل من كلية الرتبية والتعليم جبامعة

يف كتابة هذه الرسالة العلمية وجدت الباحثة  املساعدات واالرشادات والدوافع من املشرف 

 :وباخلصوص إىل والتقدير تقّدم الباحثة جزيل الشكر ومجيع األطراف. ولذلك 

ادين احلكومية ر االسالمية  رئيس للجامعةك املاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

 .إلمتام هذه الرسالة العلمية ةالذي أعطى الفرصة للباحث نتان المبونجيإ

، كعميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة املاجستري األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار  .2

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

 ح
 

شكرا جزيال ربية العاللغة تعليم كرئيس قسم  فري داود املاجسترياالدكتور س األستاذ  .3

 على إعطاء الدوافع والتشجيعات يف تطوير علم املعرفة.

اللغة العربية من كلية الرتبية تعليم اهلل كسيكريرت قسم واألستاذ حممد عفيف أمر  .4

 والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

خباري مسلم   أمحد اج احل واألستاذ كاملشرف األول ذو احلنان  الدكتور  األستاذ .5

ملشرف الثاين شكرا جزيال على تقدمي االرشادات والتوجهات لكتابة هذه الرسالة كا

 .العلمية

اللذين أعطوين علوما  خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية  مجيع احملاضرين واحملاضرات .6

 باإلخالص.ومعرفة 

الدوافع والتشجيعات قدمان احملبوبني أيب أمري السني وأمي يولياىن اللذان والدين  .7

 والدعاء واحملبة عسى اهلل أن جيزيهم بأحسن اجلزاء.

 مجيع أخواين وأسريت اللذين أعطوين النشاطة للوصول إىل النجاح  .8

ربية أشكر هم على تقدمي املساعدات  من طلبة قسم تعليم اللغة العزمالء احملبوبني .9

 لكتابة هذه الرسالة العلمية. اتوالتشجيع



 

 ح
 

األطراف الذي قد ساعدوا يف كتابة هذه الرسالة العلمية ومل أذكرهم واحدا مجيع  .11

 فواحدا.

وأخريا شكرت الباحثة جزيل الشكر على مجيع املساعدات والتشجيعات   

. اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاءوالدعاء من مجيع األطراف وعسى 

 آمني يا رب العاملني.
 

 م2118نوفمبري  11المبونج باندر 
 ةالباحث

 
 نيتليسلي ي

1411121131 
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 الباب األول

  مقدمة 

 توضيح الموضوع .أ

 index card) تطبيق اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارةاملوضوع هلذا البحث هو "

match) الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة  لدى طلبة املفردات يف ترقية استيعاب

االصطالحات ىف فهم و تفسري لتسهيل ".  ر المبونجااإلبتدائية احملمدية األوىل باند

 :ببياهنا تفصيال  ةقوم الباحثتس ٬الكثرية املوجودة ىف هذا املوضوع

 سرتاتيجيةاال .1

سرتاتيجية هي الطريقة أو األنشطة اليت يقوم هبا املدرس لتحقيق اال

دور الطلبة واملدرس يف  األهداف املطلوبة من التعليم٬ حيث تشارك

 جناحه.

 (index card match) بطاقة قائمة املبارة .2

هي املطلوب من الطالب تطابق  (index card match) بطاقة قائمة املبارة

اهلدف يف التدريس هبذه البطاقة البطاقة املثيلة يتعلق بالسؤال واألجوبة.  
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ليكون الطلبة له فهم عميق من املادة  مواد الدراسيةمراجعة  هو

 1املبحوثة.

 املفردات .3

خزائنها املعروفة ببعض الناس أو املفردات هي جمموعة من الكلمات أو 

 الفرقة وهي جزء من اللغة املعينة.

 أسباب إختيار الموضوع  .ب

 هي: وضوعهذا امل ىل اختيارإأما األسباب اليت تدفع الباحثة 

للوصول إىل األهداف من العناصر اهلامة  إحدى  االسرتاتيجية  التعليمية هي .1

 املطلوبة يف عملية التعليم. 

هي االسرتاتيجية املناسبة  (index card match) قائمة املبارة بطاقةاتيجة اسرت  .2

يف ترقية استيعاب املفردات لدى طلبة ألهنا نوع من االسرتاتيجة املرحية يف 

املثيل على بطاقة اليت أعطي املدرس من قبل٬ عن طريق حبث املواد مراجعة 

هي االسرتاتيجية  (index card match) بطاقة قائمة املبارة. السؤال واإلجابة

 التعليمية املناسبة الستخدام يف تعليم املفردات.

 
                                                           

1 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2017), h. 61 
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 ج. خلفيات البحث

وجود حالة التعلم وعملية التعليم ل املدرس وعيالتعليم هو حماولة خمططة ب

الشخصية والذكاء و الدينية  الروحية  من أجل الطلبة نشطني يف تطوير كفائتهم من

ولرتقية كفاءة  2.والشعوب والدولةجملتمع او  لنفسه احملتاجةوأخالق الكرمية واملهارة 

 من املدرس. ات والدوافعالطلبة حيتاج كل طالب إىل تشجيع

دور املدرس يف عملية التعليم. يقدر جزء ال يتجزأ من هو التعليم اجليد 

املدرس دور مع أن   املدرس على إجياد حالة التعلم الفعالة واإلبداعية واإلبتكارية

 يف تطوير كفاءة الطلبة يف عملية التعليم. مهم 

٬ ألن اللغة العربية  أكثر استخدامها الطلبةاألنشطة ة هو يتعليم اللغة العرب

وأن  .يستخدم هبا الناس لتناول األهداف واألغراض من التعلم اليت هي لغة اإلتصال

 3اللغة العربية هي لغة اإلتصال الدويل.

 

 

                                                           
2 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 

3 
3 Nurmasyithah, Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar Negeri 19 Banda Aceh, 

(Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, Skripsi, 2011). 
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إن اللغة العربية من أهم لغة القرآن يف كل مؤسسة التعليم خاصة يف مؤسسة 

كل مسلم يعرف ويفهم اللغة واستخدامها يف العبادة فالبد لالتعليم اإلسالمي. 

٬ ألن اللغة العربية كلغة القرآن ومفتاح الرئيسية لفهمها. لقد قيل يف وقراءة القرآن

   :القرآن الكرمي يف السورة يوسف

 (2)يوسف:  نَ وْ لُ قِ عْ ت َ  مْ كُ ل  عَ ا لَ يً أَ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِ ِإن  

تعلم اللغة العربية يأمر املسلمني بتعاىل أن اهلل  ٬األية السابقةبيان استنادا إىل 

ألن القرآن املنزل باللغة العربية٬ وجيب على كل مسلم له إرادة يف تعلم اللغة العربية٬ 

 مرشد ومصدر أساسي عند املسلمني. كألن القرآن  

اليت يتعلمها العديد من اللغة العربية إحدى من اللغات األجنبية 

عميقة يف تعليمها لغري العرب. فيمكن اإلندونيسيني. وبذلك حتتاج اللغة إىل دراسة 

وهذا هو سواء أكانت لتعليم اللغة العربية استخدام األسلوب والطريقة املختلفة. 

 4ردات.بتعليم املف

وفقا لنظام وزيرة الدينية أن درس اللغة العربية هو درس من الدروس  

األساسية املدروسة باملدرسة االبتدائية. حيث يقدم هذا الدرس فائدة إجيابية لدى 

خرى مثل درس الفقة وقرآن احلديث والعقيدة األخالق األطلبة ليفهموا الدروس 
                                                           

4 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( UIN- Maliki Press, 

2011), h. 59 
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حتتوي على معايري الكفاءة ليكون الطلبة فهم مفردات اللغة  وتاريخ الثقافة اإلسالمية

  5العربية يتعلق باملادة لكل موضوع الدرس.

٬ إذا قدر الطالب استيعاب املفردات هو شرط أساسي يف حتديد جناح الطلبة

املعلومات شفويا كانت  على استيعاب املفردات الكثرية فشعره بالسهولة يف إيصال

نوعان: مفردات يواندو على أن استيعاب املفردات جبيؤكد الرأي وهلذا  6.أو كتابيا

نشيطة ومفردات خاملة. مفردات نشيطة٬ ويقصد هبا جمموع املفردات اليت يكثر 

الفرد من استخدامها يف الكالم أو الكتابة أما مفردات خاملة هي جمموع  الكلمات 

 7اليت يكثر من استخدامها يف اإلستماع والقراءة.

 الرأي ربالفروق املختلفة عند اخلرباء يف عدد املفردات لغري العرب. يعتهناك 

مفردة٬ وللمتوسطني  1111إىل  75يبلغ من  للمبتدئني األول أن عدد املفردات

إىل  1511وعدد املفردات للمتقدمنب يبلغ من  1511إىل  1111يبلغ من 

                                                           
5 Zahratun Fajriah, “Peningkatan Penguasaan Kosa kata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunaan Media Kartu Gambar”. Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol. 9 Edisi 1 (April 2015), h. 

108 
6 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosa Kata, (Angkasa, Bandung, 1986), h. 2 
7 Zahratun Fajriah, “Peningkatan Penguasaan kosa kata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar”. Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol. 9  Edisi 1( April 

2015), h. 111 
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 2111 يبلغ من الرأي اآلخر أن عدد املفردات للمبتدئنييعترب مفردة. و  2111

 8فحسب بشرط أنه قادر على ترتيب اجلملة واستخدام القاموس. 2511أو

فيمكن  5111إىل  3111املفردات من وذكر اخلرباء اآلخرون أن استيعاب 

له طالقة يف قراءة الصحف يف خمتلف اجملاالت. من الفروق الواردة لطالب أن جيعل ا

فردات حبيث الطلبة هلم مفردات كافية  تطوير املجيب على املدرس توجيه الطلبة يف

 أو كتابيا. وشجاعة للقيام بالتواصل شفويا كان

ولرتقية عملية التعليم البد للمدرس له اسرتاتيجة مناسبة بأهداف حالة 

التعليم٬ يف عملية الطلبة. هناك العديد من االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها 

وذلك يسبب  يستخدم االسرتاتيجية التقليديةومن احلقائق املوجودة كثرة املدرس 

 .الطلبة يشعرون بامللل و الضجر عند التعليم

اسرتاتيجة مبعىن اخلطة سلسلة من األنشطة الرامية إىل حتقيق األهداف من 

التعليم. وعلى وجه عام االسرتاتيجية هي اخلطة لإلجراءات يف تناول األهداف 

 9يجية املناسبة على جناح الطلبة يف فهم املادة.اختيار االسرتاتيؤثر املعينة. وبذلك 

                                                           
8 Bisri Mustofa, Abdul Hamid,  Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2012), h. 20 
9 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2014), h. 5 
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ويف هذا البحث جربت الباحثة استخدام اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة 

(index card match( يف استيعاب املفردات. اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )index 

card matchطلبة واملرحية إحدى من االسرتاتيجية الفعالة ألهنا مثرية الهتمام ال ( هي

 الستخدام.

( هي إحدى من index card matchاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )

اسرتاتيجية التعليم التعاوين الذي عرفه ميل سيبريمان وهدفه ليكون التعليم أكثر فعالة 

ملراجعة لدى طلبة. هذه االسرتاتيجية هي االسرتاتيجية املرحية يستخدم هبا املدرس 

للطلبة  واجباتالإعطاء على بشرط املادة السابقة ومناسبا لدرس اجلديد عند التعليم 

 11.يف تعلم موضوع املادة

االسرتاتيجية املستخدمة يف املدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل  كان اهلدف من

من احلقائق مطلوب من املدرس قادر على حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية. هو 

ملوجودة يف تلك املدرسة٬ أن املدرس يستخدم االسرتاتيجية غري فعالة عند عملية ا

يقوم بة التعليم وذلك يسبب إىل نقصان اهتمام الطلبة يف شرح املدرس. أما الطل

 11مثل اللعب واحملادثة مع أصحاهبم اآلخرين.ال تدافع على عملية التعليم باألنشطة 

                                                           
10 Hisyam, Strategi Pembelajaran Aktif (Edisi Revisi). (Yogyakarta:CTSD UIN Suka) 

2005, h. 69 

 عن تعليم الللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث باملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندر المبونجنتيجة املراقبة  11 
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صل على مل حي لدى طلبة العربية اللغةاستيعاب مفردات وسوى ذلك هناك 

ومن نتيجة املالحظة اليت قامت هبا الباحثة٬ أن يف تلك املدرسة كثرة احلد األقصى. 

بالصعوبة يف القراءة عندما  يشعرون أهنم الطلبة ال يعرفون عن حروف اهلجائية حيث

الطلبة يسبب وذلك يلعبون وال يرتكزون عند التعليم الطلبة املدرس املفردات.  تقدمي 

يف  . وبالتايل يظهر أن مهارهتملكل لقاء 3-2استيعاب املفردات حول  قادرين على

 كما قد بني يف اجلدول التايل:  12األمثل. استيعاب املفردات مل حتصل على

 1جدول 
 بيانات استيعاب مفردات اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث أبو هريرة 

 األولى باندار المبونج بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية
                                             

    معيار النتيجة   

فهم معنى  أسماء الطلبة الرقم
 المفردات

قراءة  نطق المفردات
 المفردات

النتيجة 
 المعتدلة

 البيان

1 Abdullah Azam Hanif 51 61 51 53٬3 غري كاما 
2 Afifah Putri Zafirah 51 51 41 47٬6 غري كامل 
3 Al Ghany Fajar Ramadhan 61 61 51 57٬6 غري كامل 
4 Azka Alfacri 51 51 41 6٬47  غري كامل 
5 Dharura Parasarwika 71 61 41 57٬6 غري كامل 
6 Fakharizi Arrafi Zhafir 51 51 41 47٬6 غري كامل 
7 Pathir Abyrama Ibrahim 81 61 51 63٬3 غري كامل 
8 Firdaus Ridwanullah 65 65 61 63٬3 غري كامل 
9 Firna Mehrunisa 75 71 71 72٬6 كامل 

11 Haikal Ibramsyah 65 61 61 62٬6 غري كامل 
11 Iqgra Najla Khoirunnisa 51 41 31 41 غري كامل 

                                                           

 16األوىل باندر المبونجالعربية لدى طلبة الصف الثالث باملدرسة اإلبتدائية احملمدية  مع مدرس اللغة العربيةنتيجة املقابلة  12 
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12 Muhammad Arsy 71 61 51 61 غري كامل 
13 Muhammad Fahri Aljahran 71 51 41 53٬3 غري كامل 
14 Muhammad Fauzan 71 71 51 63٬3 غري كامل 
15 Mustaqaful Fikri Az Zuhdi 81 75 65 73٬3 كامل 

16 Nazwa Khairani Zhafir 85 81 81 82٬6 كامل 
17 Nazwa Thasyaranni 81 75 75 77٬6 كامل 
18 Rahma Ayu Azzahra 71 71 71 71 كامل 
19 Shandi Alditya Ardhana 81 75 71 75 كامل 
21 Shareva Cipta Rindu Eva 61 51 41 51 غري كامل 
21 Thalitha Syafarina Suryadi 61 61 51 57٬6 غري كامل 
22 Wahyu Pradana Zen 65 61 51 58٬3 غري كامل 
23 Yola Qonita 85 85 81 83٬3 كامل 
24 Zakiyah Nur Ramadina 65 65 61 63٬3 غري كامل 

األدنى الذين لم  يحصلوا على معيار االكتمالالطلبة    71 

17% النسبة المائوية لغير النجاح النسبة الوية  

دنىالطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األ   1 

07% النسبة المائوية للنجاح   

 

 معيار النتيجة:

 : جيد جدا111-81أ   = 

  : جيد 79-71ب = 

  : مقبول 69-61ج =

 ناقص:  >61د  = 
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2جدول   
 بالمدرسةالثالث الصف بيانات استيعاب المفردات لدى طلبة خالصة 

 الحكومية المحمدية األولى باندر المبونجاإلبتدائية  
 

طلبةعدد ال الرقم  مائوية النتيجة 
 %8 جيد جدا 2 1
 %21 جيد  5 2
 %25 مقبول 6 3
 %46 ناقص 11 4

مجموع 
 العدد

24  111% 

 

 طالبا 24لك الفصل هم ىف ذ طلبةعدد ال أن عرفيالبيان السابق من 

الطلبة و  5%بالنسبة املائوية  2الطلبة الذين حيصلون على النتيجة جيد جدا هو و 

الطلبة و  .21 %بالنسبة املائوية طالب  5الذين حيصلون على النتيجة جيد هو 

أما الطلبة  .25%بالنسبة املائوية طالب  6هو مقبول  الذين حيصلون على النتيجة 

 .46%بالنسبة املائوية طالب  11الذين حيصلون على النتيجة ناقص هو 

ومل حتصل  وهذه دالة على أن كفائتهم يف استيعاب املفردات منخفضة

 .71على معيار اإلكتمال األدىن يف تلك املدرسة هي 
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بعض الطريقة يف  شكالت حتتاج االختيار علىاملوللتغلب على هذه 

لتكوين التعلم س له اسرتاتيجية وأسلوب التعليم ٬ فالبد للمدر عملية التعليم

اسرتاتيجية بطاقة والفعالة وفقا ألهداف املرجوة من التعليم باستخدام  ةالفعالي

 ( يف ترقية استيعاب املفردات.index card matchقائمة املبارة )

( هي املطلوب من الطالب تطابق index card matchبطاقة قائمة املبارة )

ليكون  الدراسيةمراجعة مواد ا وهدفه هوالبطاقة املثيلة يتعلق بالسؤال واألجوبة.  

اختارت الباحثة فبهذه املناسبة  . الطلبة له فهم عميق من املادة املبحوثة

ت يف ترقية استيعاب املفردا (index card matchبطاقة قائمة املبارة )اسرتاتيجية 

املثيل عن طريق حبث السابقة ألهنا نوع من االسرتاتيجة املرحية يف مراجعة املواد 

بطاقة قائمة املبارة . رأي هشام زيين "أن اسرتاتيجية على بطاقة السؤال واإلجابة

(index card match)  السابقة".نوع من االسرتاتيجة املرحية يف مراجعة املواد هي 

"تطبيق استراتيجية وهلذا تثري اهتمام الباحثة إلجراء البحث مبوضوع 

مفردات لدى ال( في ترقية استيعاب index card matchبطاقة قائمة المبارة )

ر اطلبة الصف الثالث أبو هريرة بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باند

 المبونج"
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 د. مشكلة البحث 

املذكورة٬ فمشكلة البحث يف هذا  على بيان خلفيات املشكلة بناءا

قادر ( index card matchتطبيق اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )البحث هي: هل 

فردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة املاستيعاب على ترقية 

 ؟ر المبونجااإلبتدائية احملمدية األوىل باند

 أهداف البحثه. 

 دف البحث هلذا البحث هو :ه 

اسرتاتيجية بطاقة قائمة املفردات بعد تطبيق ملعرفة مهارة الطلبة يف استيعاب  .1

لدى طلبة الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة  (index card matchاملبارة )

 .اإلبتدائية احملمدية األوىل باندر المبونج

لدى  (index card match) اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارةملعرفة عملية تطبيق  .2

 .طلبة الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندر المبونج

 ز. فوائد البحث 

 أما فائدة من هذا البحث هي:

 الفائدة النظرية (أ
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لزيادة املعرفة يف تطبيق اسرتاتيجية التعليم اللغة العربية للباحثة ومدرس اللغة 

 النافعة للقارئ.العربية وتقدمي 

 الفائدة التطبيقية  (ب

 للمدرس .1

 (index card matchبطاقة قائمة املبارة ) اسرتاتيجيةبتطبيق فرتجو الباحثة 

وتنشط الطلبة يف  عرفة عن استخدام اسرتاتيجية التعليميةإىل زيادة امل

 .يف استيعاب املفردات اكثر جذابا ومرحيا تعليم اللغة العربية خاصة

 للطلبة .2

هذه االسرتاتيجية فيمكن للطلبة له فكرة اكثر فعالة يف عملية  بتطبيق

التعليم. والطلبة قادرين على مراجعة املادة هي حبث عن األجوبة 

 وموضوع الدرس.

 للقارئ .3

يف استيعاب االسرتاتيجية  الستخدام تكون هذه الرسالة العلمية مراجعا

 املفردات

  

.  



 الباب الثاني

 اإلطار النظري                                     

 االستراتيجية التعليمية  .أ

 تعريف االستراتيجية .1

 a plan method, or series of activities designed to achievesاالسرتاتيجية هي 

a particular educational goal.  . حتتوي على وبذلك إن االسرتاتيجية باملعىن اخلطة

 1من التعليم. عينةامل األنشطة املصممة لتناول األهداف

أن االسرتاتيجية التعليمية هي األنشطة اليت يقوم هبا املدرس  Kempيشرح 

 Carreyو  Dick وفقا لقول ويف الوقت نفسه للوصول إىل األهداف التعليمية الفعالة.

املدرس ويطابقهما متكاملني االسرتاتيجية هي املادة وخطوات التعليم يستخدم هبا 

 2إلظهار نتيجة التعلم لدى طلبة.

االسرتاتيجية التعليمية كالتبيني الختيار الوقائع  نأ Richeyو  Seelsرأي 

أن االسرتاتيجية تتعلق بتقرير التتابع  وهو يقول Briggsواألنشطة يف التعليم. أما رأي 

 التعليمية لكل طالب.وكيفية تطبيق األنشطة أهداف إىل  للوصول 

                                                           
1 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat 

Pendidikan Dasar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 279 
2 Ibid, h. 279-280 
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أن االسرتاتيجية التعليمية هي  M. Gagne, Briggs Leslieوهذا الرأي يؤكد ب  

صول إىل األهداف العامة من التعلم املوضح للتعليم كمبادئ عامة للو املدخل الشامل 

 3ونظرية التعلم املعني.على ضوء الفلسفة 

ل األهداف املعينة، تناو سرتاتيجية هي اخلطة لإلجراءات يف وعلى وجه عام اال

وتناول  ة يف حتقيق أنشطة التعلمأمناط العامة من أنشطة املدرس والطلبوباملعىن على أهنا 

 4األهداف احملددة.

 أنواع خمتلفة كالتايل:انطالقا من البيان السابق، عند ويىن ساجنايا لالسرتاتيجية 

املادة إلقاء لية ية، هي االسرتاتيجية تؤكد على عماالسرتاتيجية االستعراض .1

 على النحو األمثل.املواد الدراسية  الطلبة إتقانليكون لفظيا 

سلسلة من األنشطة تؤكد على عملية تفكري هي   inkuiriاالسرتاتيجية  .2

املشكلة. هذه العملية عن  دى والتحليلي الستكشاف اإلجابة علىالنق

 طريق االستجواب بني املدرس والطلبة.

ة تؤكد على أساس املشكلة، هي سلسلة من األنشطاالسرتاتيجية على  .3

 عملية حل املشكلة.

                                                           
3 Etin Solihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 4 
4 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 5 
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رقية مهارة الطلبة، فالبد توهتدف إىل االسرتاتيجية يف ترقية مهارة التفكري  .4

 .حبث عن املادة التعليميةله 

اسرتاتيجية التعليم التعاوين هي سلسلة من األنشطة اليت يقوم هبا الطلبة  .1

 5إىل األهداف الصياغية.واجملموعة احملددة للوصول 

املدخل الشامل  هي من البيان السابق تستنبط الباحثة أن االسرتاتيجية التعليمية 

صور اخلطوات املنهجية الذي ي ول إىل األهداف العامة من التعلمكمبادئ عامة للوص

 األهداف املعينة.لتناول  ةحماولة التعلم لدى طلبة وتصميم املواد الدراسيمبساعدة 

اختيار االسرتاتيجية التعليمية ال ينفصل عن املنهج وخصائصه الطلبة. كان 

وهذه اخلصائص تتعلق باخلربة واملعرفة والرغبة واسلوب التعلم لدى طلبة. وميكن تصنيف 

 6االسرتاتيجية مستندا إىل طريقة تواصل املدرس مع الطلبة.

 أهداف االستراتيجية التعليمية .2

مؤشرات متعددة منها   ألهداف االسرتاتيجيةو كانت رأي سوهارمسي اريكونت

 كالتايل:

 كل طالب البد له عمل نشيط يف إجراء واجبته. .أ

 7 كل طالب البد له سرعة اخلاطر يف عمله .  .ب
                                                           

5 Op.Cit, h. 282 
6 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 146 
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 أنواع االستراتيجية التعليمية .3

بشكل التعليم املادة التعليمة  حسبها حتديدسيتم  تطوير خربة التعلمكان 

تشتمل خربة التعلم على اربع خطوات هي  تطوير وحدة التدريس لدى طلبة. املربمج و 

 كالتايل:

 نتائج املؤهالت اليت حصل عليها الطلبة  حتديد .أ

م، هذه سبة للوصول إىل األهداف من التعلاختيار االسرتاتيجية املنا  .ب

 املشكلة تتعلق بتطبيق الطريقة وأسلوب التعليم وفقا ألهداف املادة.

خلطوات من أول التعليم إىل أخريه. هذه املشكلة تتعلق ج. تطبيق ا

 املدرس والطلبة. باخلطوات واألنشطة اليت أجرها

د. االثبات يف مقياس النتيجة للوصول إىل جناح الطلبة، هذه املشكلة تتعلق 

باختيار أداة التقييم ومجع املعلومات يف جناحهم لتناول األهداف 

هناك بعض االسرتاتيجيات كمحاولة تقدمي خربة  8والكفاءة  التعليمية. 

 التعلم لدى طلبة.

 

                                                                                                                                                
7 Junaidah, “Strategi Pembelajaran Dalam Perespektif  Islam”. Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol. 6 (Mei 2015), h. 121 
8 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2011), h. 188 
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 االستراتيجية االستعراضية  أ.

املادة لفظيا ليكون الطلبة إتقان املواد  السرتاتيجية تؤكد على عملية إلقاء هي ا   

تسمى باالسرتاتيجية االسرتاتيجية هذه   Roy Killenرأي   على النحو األمثل. ةالدراسي

املباشرة وتركز على مهارة األكادميية لدى طلبة. ويف تطبيقها باستخدام الطريقة الكلية 

 طريقة احملاضرة.لوا

 كانت اخلطوات املستخدمة يف تطبيق هذه االسرتاتيجية هي كالتلي:

 اخلطة .1

املادة. أما األهداف  تتعلق باستعداد الطلبة يف تسليمهذه اخلطوة 

 املهدوفة يف إجراء اخلطة هي:

 تدعو الطلبة إىل تغيري عقلية سلبية .أ

 التشجيع ورغبة الطلبة يف التعلم إظهار  .ب

 ج. حتفيز على شعور الطلبة

 إظهار حالة التعلم املفتوحةد. 

 األشياء املهتمة يف تطبيق اخلطة منها كالتايل:

 العرض .1
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لخطة اليت أجرها املدرس من العرض هو اخلطوة يف إلقاء املادة وفقا ل

 قبل.

 عالقة ال .2

 عالقة هي اخلطوة يف تعليق املادة باخلربة  مستندا إىل املعرفة لدي طلبة.ال

 التلخيص .3

 التلخيص هو اخلطوة يف فهم حمتوى املادة املبحوثة.

 التطبيق .4

 التطبيق هو اخلطوة يف اختبار مهارة الطلبة بعد استماع بيان املدرس.

  inkuiriاالستراتيجية  .ب

عملية تفكري النقدى والتحليلي سلسلة من األنشطة تؤكد على هي  

الستكشاف اإلجابة على املشكلة. هذه العملية عن طريق االستجواب بني املدرس 

 عملية التعليم باستخدام هذه االسرتاتيجية منها كالتايل:كانت وعلى وجه عام   والطلبة.

 التوجيه .1

باإلستجابة. ويف هذه شكيل حالة التعلم التوجيه هو اخلطوة يف ت

 ستعداد يف تنفيذ عملية التعليم.تدبري املدرس الطلبة الاخلطوة 

 مشكلة البحث .2
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اليت ل املشكلة لبة حلهي اخلطوة يف توجيه الط مشكلة البحث

 يواجهها.

 فرضية البحث .3

 فرضية هي إجابة مؤقتة من املشكلة املبحوثة.

 مجع البيانات .4

ية.  مجع البيانات هو األنشطة حبث املعلومات احملتاجة الختبار الفرض

مهمة  هو عملية عقلية  inkuiriاالسرتاتيجية يف مجع البيانات كان 

 طلبة.ال يف تطوير امكانات

 اختبار الفرضية .1

عملية حتديد اإلجابة وفقا للبيانات أو املعلومات اختبار الفرضية هو 

 احملصولة من جع البيانات.

 التلخيص .1

 التلخيص هو عملية وصف النتيجة مستندا إىل نتائج اختبار

 9الفرضية.

 

                                                           
9 Ibid, h. 188-193 
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 ج. استراتيجية التعليم التعاوني

 صغريةتتجلى يف تقسيم الطلبة إىل  جمموعات التعاوين هو منوذج التعليم التعليم     

 متفرقة من ناحية املهاراتالذي كانت خلفياهتم أعضاء  1إىل  4تتكون غالبا من و 

 يلي:والقبائل. يتكون التعليم التعاوين من أربع خطوات كما  واألجناس

 بيان املادة .1

يتعلم الطلبة بالعمل قبل أن املادة الرئيسية  بيان املادة هو عملية إلقاء

. واهلدف الرئيسي من هذه اخلطوة هو فهم الطلبة على  اجلماعي

 املادة الرئيسية.

 التعلم اإلجتماعي  .2

بعد شرح املدرس وصف العام عن املادة الرئيسية، مطلوب من 

 انتشارها إىل كل الفرقة.  الطلبة

 التقييم .3

يف التعليم التعاوين فيمكن للمدرس قيامه باالختبار أو اإلزاحة كان 

املعلومات عن املهارة  الفردية  يقدم االختبار منفردا كانت أو جمموعة.

كل طالب. وأما االختبار اجملموعة يقدم املعلومات عن املهارة كل 

 جمموعة.



22 

 

 التعرف على الفرقة .4

هلذه جائزة أو هدية. ويرجى املدرس  ح يف الفرقة فنالن جنومل

  12ترقية إجنازهم يف لعب الفرقة.الطلبة يف تشجيع  األنشطة

 الشروط األساسية في اختيار االستراتيجية التعليمية .4

جيب على املدرس و . عملية زيادة املعاومات واملهارات اجلديدة التعليم هو         

خدام االسرتاتيجية قبل است ،. لذافعالياالتعليم  ليكونتيجية املناسبة ااالسرت استخدام 

 :التايلهداف املادة والطلبة، هي كتتعلق بألشروط األساسية ه باهتمامفالبد للمدرس ا

 مشروط املتعلقة باألهداف من التعلال .1

 الشروط املتعلقة باملادة التعليمية .2

 الشروط املتعلقة جبوانب الطلبة .3

 11وهلم جرا.  .4

 م االستراتيجية التعليميةختيار واستخداالأساس ا .5

األساس هناك . يقصد األساس هو األشياء املهتمة يف استخدام االسرتاتيجية         

يف  مناسبةهي املستخدمة كل االسرتاتيجية   تليس يف استخدام االسرتاتيجية يعينالعام 

  اخلاصة.قف، لكل اسرتاتيجية خصائص املوا وتناول مجيع األهداف 
                                                           

10 Ibid, h. 194-196 
11 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 

283-284 
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أحوال بتناسب اختيار االسرتاتيجية قادر على املدرس  أنكيالن ه  كما عرب         

 ولذلك الزم على املدرس فهم األسس العامة يف استخدام االسرتاتيجية كالتايل: .الطلبة

 الهدف الموجه .1

التعليم. كان جناح االسرتاتيجية  ر رئيسي يف إدارةاهلدف هو عنص

 فيمكن تعيينها من جناج الطلبة يف حتقيق األهداف من التعليم.

 النشاط .2

األحداث أو املعلومات. التعلم هو يعمل الطالب  التعلم ليس مبجرد حفظ  

وتدافع االسرتاتيجية على  وبة. املطل للحصول على اخلربة املعينة وفقا لألهداف

 .أنشطة الطلبة

 صيةالشخ .3

املدرس يعّلم بالرغم أن الشخصية كل طلبة.  تنميةالتعليم هو حماولة  

 .سلوكالتغيري  حيتاج فيهالعمل اجلماعي سوف الطلبة يف 

 تكامل المدرس .4

مجيع النواحي الشخصية تنمية البد االهتمام بالتعليم على أنه كمحاولة 

وبالتايل فيمكن املعرفية و العاطفية واحلركية. تنمية لدى طلبة وهو يف 

 لالسرتلتيجية تنمية يف مجيع النواحي الشخصية بطريقة متكاملة.
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أن عملية  تشري إىل 2221سنة  11رقم قانون وهذا ما يطابق ب 

واإلحياء واملريح وتدافع الطالب  التفاعلأقامه بيف نظام التعليمي التعليم 

لدى طالب. لموهب والرغبة شرتاك الفعايل وله إبداعية وفقا لعلى اال

 هناك األسس اخلاصة يف إدارة التعليم منها كالتايل:

 يالتفاعلالتعليم  .1

، لكن املعرفة من املدرس إىل الطالب التعليم ليس إال مبجرد تقدمي

البيئة وحتفيز الطالب يف التعلم. وبذلك أن  يعترب التعليم كعملية إدارة

 البيئة.ملية التفاعل بني املدرس والطالب مع عملية التعليم هي ع

 التعليم االستكشافي .2

حياول الطلبة على  االستكشايف هو التعليم الذي ميكن أنالتعليم 

 استكشاف املعلومات وعملية حال املشكالت.

 التعليم المريح .3

رفة الفصل جيدة وجذابة يف إدارة غ ة التعليم املريح هي العمليةعملي

 .التهويةكرتتيب وهي  
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 التحدي .4

التحدي هو تشجيع الطلبة يف تطوير مهارة التفكري عن طريق 

 األنشطة احملاولة والتفكري واضحا أو استكشافيا.

 الدوافع .5

يظهر فيها نفس الطالب عند االحتياج. الدوافع هي التشجيع 

 12فيكمن للمدرس إظهار اخلربة واملادة حلياة الطلبة.

 التعليميةعناصر االستراتيجية  .6

لتنفيذ االسرتاتيجية الفعالة يتطلب من املدرس اهتمام عناصر    

 أو اخلطوات التالية: االسرتاتيجية األساسية

كانت األهداف كمراجع أساسية يف تصميم كل نشاط التعليم. وبذلك  .1

 بشكل خاص وباملعىن أهناجيب أن تكون أهداف التعلم مصممة 

 تغيري السلوك املعني. أهداف يف

 ختيار املدخل كطريقة إلقاء املادة مصممة للوصول إىل األهداف املقررة.ا .2

( الطريقة هي الوسيلة 1ختيار الطريقة واألسلوب وخطوات التدريس، )ا .3

( األسلوب هو الطريقة 2املختارة يف إلقاء املادة وفقا ألهداف التعلم )

                                                           
12 Ibid, h. 285-288 
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( إعداد 1) اعداد التقييم (4املستخدمة الهتمام التعلم بالدقة والسريعة )

 13( اعداد التخصيب لدى طلبة. 1التعلم ) مراجعة

 التعليمية وظائف االستراتيجية .7

 ترقية جودة التعلم .1

أهداف اهلامة يف تطبيق وهي ك تسهيل الطالب يف مقابلة العلوم .2

 .االسرتاتيجية

 ترقية جودة املدرس .3

 14فهم أهداف التعلم.  .4

 

 استيعاب المفردات .ب

 تعريف المفردات .1

 املفردات يف اللغة العربية وهذا املعين سواء أ كانت يف اللغة اإلجنليزية هي          

vocabulary   الكلمات املعروفة ببعض  موعة من الكلمات أو خزينةاملفردات هي جمهي

 . الناس أو الفرقة وهي جزء من اللغة

                                                           
13 Mohamad Asrori , Pengertian, “Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran”, 

Madrasah, Vol. 5 No 2 ( Januari-Juni 2013), h. 169 
14 http://www.anneahira.com/fungsi-strategi-pembelajran. diakses tanggal 27 mei 2018. 

Pukul 11:31 WIB 

http://www.anneahira.com/fungsi-strategi-pembelajran
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اللغة، ودور  يف اشكالاملفردات هي جمموعة من الكلمات  أن رأي هورين         

املفردات يف سيطرة املهارات اللغوية مهمة جدا كما قال فاليت أن قدرة الطالب لفهم 

املهارة اللغوية األربعة معتمدة على سيطرة املفردات. ومهما كان بذلك تعليم اللغة 

 11ليست بإتقان املفردات فحسب.اليساوي بتعليم املفردات وسيطرة اللغة 

تسمى الكلمات أن املفردات  Kridalaksana وسوى ذلك هناك رأي آخر ل        

يف اللغة.  هامجيع املعلومات واملعاين واستخدامحتتوي على ( عنصور من عناصر اللغة 1)

( قائمة الكلمات 3(  قائمة الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب. )2)

 16. املنظمة مع البيان املوجز مثل القاموس

( مجيع الكلمات 1يف الوقت نفسه وفقا لقول سوجيطو أن املفردات هي )و 

( الكلمات 3) قائمة الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم( 2املوجودة يف اللغة )

. قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل القاموس( 4املستخدمة يف علوم املعرفة )

اكتساب الكلمات  يف تعليم اللغة العربية. أو عملية إلقاء املادة تعليم املفردات هو   .17

18 
                                                           

15 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), h.61 
16 Nurjanah, “Peningkatan Kemampuan Penguasaan Kosa kata Melalui Kartu Huruf 

Bergambar Siswa Kelas II SDN 5 SONI”. Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol. 4 No. 8, h. 290 
17 Nurliya Febrisma, “Upaya Meningkatkan Kosa kata Melalui Metode Bermain Peran 

Pada Anak Tunagrahita Ringan”. Jurnal Ilmiah Khusus, Vol. 1 No. 2 ( Mei 2013), h. 5 

              18 Anom Isnadi, “Upaya Meningkatkan Kosa Kata Bahasa Arab dengan Metode Beryanyi 

di Kelas VII MTs” ( Skripsi Pendidikan.Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta , 

2016 ), h. 8 
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جمموعة من الكلمات  ومن تلك التعريفات شىت تستنبط الباحثة أن املفردات هي

 اجلملة املفيدة لالتصال باجملتمع.يف  هاتستخدمو املعروفة بالشخص 

 أهداف تعليم المفردات .2

 العربية كما يلي:أهداف عامة من تعليم مفردات اللغة 

 تعريف املفردات اجلديدة إىل الطلبة بوسيلة القراءة أو فهم املسموع .1

ألن النطق قادرة على نطق املفردات بنطق صحيح  تدريب الطلبة لتكون .2

 .حبسن وصحيحإىل مهارة الكالم القراءة  الصحيح هو جيعل ويفهم

 فهم معىن املفردات مركبا يف اجلملة أو مفردا أو جمازيا  .3

قادر على تقدير ووضع مفردات بالتعبري الشفهي )الكالم( والكتابة   .4

 19 )اإلنشائي( وفقا لسياقها الصحيح.

 أساس اختيار المفردات .3

 هناك جمموعة من األساس نذكر فيما يلي أكثرها انتشارا:

 .الشائعةهو اختيار واستخدام الكلمات  Frequencyالتواتر  (1

                                                           
              19 Syaiful Mustofa, Op.Cit,. h.63 
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هو تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من  Rangeالتوازع أو املدى  (2

بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد. لذا يفضل أن ختتار 

 الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها.

السهلة واستخدامها يف أنواع  ، تفضل الكلمة Availabilityاملتاحية  (3

 .الوسائل

اليت تكون مألوفة عند األفراد هي تفضل الكلمة  Familiarityاأللفة  (4

 .على الكلمة املهجورة نادرة االستخدام

هي تفضل الكلمة تغطي عدة جماالت يف وقت  ,Coverageالشمول  (1

 اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة. واحد على تلك

وهي تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة  Singnificance، األمهية (1

عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها 

 قليال. 

  .20 ضل الكلمة العربية على غريها.العروبة وهي تف (1

 

 

                                                           
                20 Ibid, h. 69-70 
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 أسلوب تعليم المفردات .4

فهم كان اهلامة يف إتقان اللغة هي اللغة العربية.  اجلوانب من إحدى  املفردات

عناصر املفردات إحدى من  21على إتقان املفردات. يعتمد كثريا النص كتابيا أو شفويا 

 22للحصول على املهارات االتصالية بتلك اللغة. اللغة البد إتقان متعلمي اللغة األجنبية 

هناك مراحل و أساليب تعليم املفردات يف تعريف أو اكتساب  معاين املفردات  

 كالتايل:

 اتاستماع الكلم .1

يف شكل  الب الستماع الكلماترس فرصة إىل الطدهذه املرحلة يقدم امليف 

من املدرس. إذا استطاع الطالب إتقان صوت الكلمات وباملعىن أنه قادر على  اجلملة

اع ألن استماع الكلمات حبسن وجيدا. هذه املرحلة هي اخلطوة املهمة يف االستم

 .هاالكلمات وكتابت  االستماع تسبب األخطاء يف نطقاألخطاء يف

  نطق الكلمات  .2

يساعد  .الطالب نطق الكلمات اليت مسعوهايف اخلطوة التالية هي تقدمي الفرصة 

. البد للمدرس اهتمام كبري بنطق نطق الكلمات اجلديدة على الذاكرة يف وقت طويل

 الكلمات ألن األخطاء يف نطق الكلمات يسبب األخطاء يف الكتابة.
                                                           
                21 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab, ( Misykat, Anggota IKAPI, 2012 ), h. 23 

                22Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 

2012), h. 126 
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 تتناول معىن الكلما .3

يقدم املدرس معىن املفردات إىل الطالب لتجنب عن الرتمجة، وال جيوز عليه 

 عند التعليم.باستخدام اللغة األم 

 قراءة الكلمات .4

فكتبها املدرس على السبورة بعد استماع ونطق الكلمات وفهم معانيها اجلديدة، 

 والطالب يقرؤون بصوت عال. ويف هذه األنشطة الزم على املدرس فحص قراءة

 الطالب لتجنب عن األخطاء يف نطق الكلمات.

 كتابة الكلمات .1

تساعد كتابة الكلمات على إتقان املفردات، يف هذه اخلطوة مطلوب من 

 املفردات مع مثاهلا يف الكراسة.يكتب الطالب 

 تكوين اجلملة .1

يف ت اجلديدة تعليم املفردات هي استخدام الكلماكانت اخلطوة األخرية من 

هذه فباجلملة املفيدة. يقدم املدرس مثاال من اجلملة والطالب جيعلون اجلملة املماثلة. 

 23التدريبات تساعد الطالب على فهم معىن الكلمات. 

 

                                                           
       23Ahmad Fuad Effendy. Ibid. h. 129-133 
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 خطوات تعليم المفردات .5

 هناك اخلطوات يف تعليم املفردات اجلديدة هي:

 يذكر املدرس الكلمات مرّتني أو ثالث مرّات والطلبة يستمعوهنا .1

 يكتب املدرس الكلمات على السبورة باحلركات الكاملة  .2

 يشرح املدرس معىن الكلمات بالطريقة املناسبة مع شخصية الكلمات .3

يستخدم املدرس الكلمات يف بعض اجلملة املفيدة ليكون الطلبة فهم  .4

قراءة املدرس مجاعة وجمموعة مث  املعىن ووظائف تركيبها. والطلبة يقلدون

 منفردا.

 س الطلبة عن طريقة كتابة الكلمات.در توجيه امل .1

 .يكتب املدرس معىن الكلمة واجلملة لتوضيح املعاين يف السبورة .1

 .يكتب الطالب املفردات اجلديدة املكتوبة يف السبورة .1

 24مثال الكلمات  يف كتبهم.  يكتب الطالب الكلمات ومعناها و .1

 

 

 
                                                           
               24 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Basan 

Publising, 2010), h. 103 
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 مؤشرات المفردات .6

الكلمات مث يأمر الطلبة حلفظها، ولكن أن  تعليم املفردات ليس مبطلق تعليم 

بذلك يعترب الطالب أنه استوعب كثريا من املفردات وحصلوا على املؤشرات املكتسبة. 

 :وهذه املؤشرات ما يلي

 يقدر الطالب على ترمجة أمناط املفردات باجليد. .1

 باجليدة والصحيحة.وكتابة املفردات  يقدر الطالب على نطق  .2

 25.دامها يف اجلملة الصحيحة  نطقا أو كتابةيقدر الطالب على استخ  .3

 

 تقييم تعليم المفردات .7

من اختبار الفهم واختبار  ر القواعد، يتكون اختبار املفرداتاختبا كما يف

االستخدام. يؤكد اختبار الفهم على قياس املهارة يف فهم معىن املفردات أما اختبار 

أن مؤشرات الكفاءة املقاسة  االستخدام يؤكد على مهارة استخدام املفردات يف اجلملة.

 26التضادة وتعريف الكلمات. هي معىن الكلمات، والكلمات املرادفة والكلمات 

 

 
                                                           
                25 Syaiful Mustofa, Ibid. h. 60 

                26 Imam Asrori, Muhammad Thohir, Anin, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: MISYKAT, 2012),  h. 98 
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 (index card match) بطاقة قائمة المبارة ج.

 (index card match) بطاقة قائمة المبارة. تعريف استراتيجية 1

هي املطلوب من الطالب  (index card matchبطاقة قائمة املبارة )

عمل  واهلدف يف التدريس هبذه البطاقة هو يتعلق بالسؤال واألجوبةاملثيلة طابق البطاقة ي

 21.املادة املبحوثةفكرة سريعة للبحث على األجوبة من ليكون الطلبة له الدماغ 

املستخدمة حلملة  هي طريقة التعليم (index card matchبطاقة قائمة املبارة )

 (index card matchبطاقة قائمة املبارة ) سئلة املعدة.الطلبة يف نيل األجوبة املناسبة باأل

واإلجابة. استخدام هذه  البطاقة ما فيها األسئلةاتيجية التعليم باستخدام هي اسرت 

سرتاتيجية تعين كانت البطاقة قسمت إىل الطلبة  وهم يفكرون عن اإلجابة املناسبة اال

من السؤال املوجودة يف البطاقة. والتايل يبحث الطلبة عن اإلجابة يف بطاقة األخرى. 

املعلومات ويدخل الطلبة إىل  فهذا احلال يشرح قليال بأن عملية التعليم ليس يف تقدمي

، لكن الطلبة يشرتكوا عملية التعليم يف وا ويسمعوا املادة فحسبسالفصل أن جيل

 28الفصل.

                                                           
27 Hisyam Zaini, dkk,. Strategi Pembelajaran Aktif, ( Yogyakarta: Pustaka Ihsan Madan, 

2008 ), h. 48 

 
                28 Melvin L. Silmermen, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, ( Bandung: 

Nusamedia, 2006 ). h. 23 
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هي الطريقة تتعلق بتذكري الدرس  (index card matchبطاقة قائمة املبارة ) 

باستخدام األسلوب حبث البطاقة املثيلة يتعلق باألجوبة أو السؤال عن املفردات يف حالة 

هي (index card matchبطاقة قائمة املبارة )تشرح كورنيا وايت أن اسرتاتيجية  مرحية.

ذه االسرتاتيجية أن هالسابقة. وسوى ذلك راجعة املواد تستخدم ملاالسرتاتيجة املرحية 

وزاد ليس إلعادة الدرس املاضي فحسب، لكن مناسب لدرس اجلديد عند التعليم، 

حىت يف هذه األنشطة يعطي املدرس كثريا من املعلومات  29 م يف الفصل.العلم عند دخوهل

املادة  إنتهاء أن أهداف التعلم ليستأحيانا إنتهت املادة يف وقت مقرر. ينسى املدرس 

املادة املبحوثة على مدى فهم الطلبة ملعرفة يف الوقت احملددة، لكن أهداف التعلم هي 

مراجعة الدروس ملعرفة فهم الطلبة على  إىلهذه االسرتاتيجية حتتاج وتذكريها تذكريا متا. 

 املادة.

وهذا وفقا لقول سيبريمان " أحد الطريقة املستخدمة جلعل التعلم مالزما يف     

 .30قل هي بتنظيم األوقات اجليدة ملراجعة املادة السابقة. الع

، تستنبط الباحثة أن اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة انطالقا من اآلراء السابقة 

(index card match هي االسرتاتيجة ) ملراجعة املادة السابقة عن طريق املستخدمة

، واملطلوب من الطالب التعاون واألجوبةوفقا لبطاقة السؤال مثيل البطاقة البحث على 
                                                           
               29 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodelogi Pendidikan Islam, (Jakarta:Ciputat 

Press, 2002,) h. 45 

               30Melvin L. Ibid, h. 249 
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مع أصحاهبم األخرين وزيادة مسؤولية الطلبة عن الدروس املستفادة من خالل الطريقة 

لتطوير ( و 2( الفهم العميق من الدرس 1اهلدف يف التدريس هبذه البطاقة هي :   املرحية.

31( للتسلية.3املادة أو كشف املعلومات 
  

 (index card match) قائمة المبارةخطوات استخدام بطاقة  .2

 من خطوات استخدام االسرتاتيجية كما يلي:

 وفقا لعدد الطلبة يف ذلك الفصل. يستعد املدرس قطعة من القرطاس .1

 إىل قطعتان فقسمها القرطاس .2

 سؤاال واحدالسؤال، لكل القرطاس يف نصفها مكتوبة با .3

 ختلطها إىل مكان واحد .4

الطلبة يف ذلك الفصل. فشرح كل إىل  قرطاسا واحدا قسم املدرس  .1

بطاقة واحدة لكل إما سؤاال  ميسك ب لنظام اللعبة بأن الطاعن  درسامل

 .أو إجابة

 يأمر املدرس الطلبة الستكشاف بطاقة اللعبة. .1

الطالب الذي حصل عليه األجوبة، يأمر املدرس باجللوس حسب أزواجه  .1

 .املناسب
                                                           

31 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), h. 251 
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 واألجوبة مث يقرأء الطلبة واحدا فواحدا حسب السؤال  .1

 32واألخري جعل املدرس التوضيح والتلخيص مع الطلبة.  .1

من خالل البحث  يفهم ويتقن اللعبةيف هذه االسرتاتيجية مطلوب من الطالب و  

على بطاقتني من السؤال واألجوبة مكتوبة  حتتوى البطاقة حيث على بطاقة قائمة املبارة.

البطاقة. ويف هذه اللعبة مطلوب من لنيل فيها املفردات ومعانيها. لكل طالب له فرصة 

الطالب حبث على البطاقة املثيلة، هذه االسرتاتيجية هلا عنصر خاص فهي عنصر اللعبة 

 السئامة وامللل يف تعلم املفردات.يشعر باليت ال جتعل الطلبة 

 (Index Card Matchمزايا وعيوب بطاقة قائمة المبارة ) .3

هي إحدى الطريقة  (Index Card Matchاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )

 إللقاء املادة أثناء عملية التعلم. لالسرتاتيجية بعض املزايا والعيوب.املستخدمة 

 املزايا .1

 ء البشاشة يف األنشطة التعليميةإمنا .أ

 املادة التعليمية مثرية الهتمام الطلبة  .ب

 أكثر نشاطا وممتعة ج. ترقية حالة التعلم 

 وصلت إىل مستوى من التعلم لإلتقان الطلبةد. ترقية نتائج تعلم 
                                                           
               32Mel Silberman, Active Learning 101  Strategi Pembelajaran Akif. (Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani, 2007), h. 240 
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 33التقييم مع املالحظة واللعبة. ه. وقد مت 

 .  العيوب2

 أ. احتياج إىل وقت طويل للطلبة إلمتام الواجبات واملناقشة 

 ب. الزم للمدرس إعطاء الفرصة الزائدة

 جيب أن يكون املدرس بروح دميقراطية  واملهارات الكافية يف إدارة الصفج. 

 ه. مطلوب من الطبيعة اخلاصة للطالب أو امليل إىل التعاون يف حل املشكلة

 34و. أصبحت حالة الفصل ضوضائية حبيث ميكن أن يعطل الفصل آخر.

 (Index Card Matchبطاقة قائمة المبارة ) المدخل في استراتيجية .4

يؤسس على  ال يؤكد على معرفة املادة فحسب، لكنه اهلدف من التعليمكان  

وهذا  . وبذلك حيتاج التعليم إىل اإلشرتاك وعمل الطلبة.الطلبة يف اكتساب املعرفةمهارة 

 ,Apa yang saya dengar, saya lupa“ وفقا لقول سيبريمان عن أمهية التعلم الفعايل هي 

35Apa yang saya lihat, saya ingat, Apa yang saya lakukan, saya paham. 

 

                                                           
               33 Marwiyah, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran 

Indexs Card  Match pada mata pelajaran IPA di MI” ( Skripsi Pendidikan, Fakultas Tarbiyah. UIN 

Raden Intan, Lampung, 2014 ),  h. 23 

              34 Ibid, h. 24 

              35 Mel Sibermen, Op. Cit,. h. 78 
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امكانات الطلبة، حيث ي االسرتاتيجية تستخدم يف ترقية ه االسرتاتيجية الفعالة

ن على تناول نتائج التعلم وفقا خلصائص الشخصية. أصبح هذا التعليم الطلبة قادري

 36. لطلبة حيث جعلت عملية التعليم مرحيا وال ممالتعزيزا وتسهيال يف استجابات ا

وهي الشخص باملعروفة خزينة الكلمات ة من الكلمات أو املفردات هي جمموع

. املفردات هي كمجموعة من الكلمات اليت يفهم هبا الشخص وتستخدم جزء من اللغة

 يف ترتيب اجلملة اجلديدة.

ولفهم مادة املفردات فيمكن للمدرس يستخدم اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة 

(Index card match)   جتعل الطلبة نشطني ومتحمسني يف التعلم.االسرتاتيجية ألهنا 

 والطلبة ال يشعرون بامللل يف تعليم املفردات.

إلقاء املادة باستخدام االسرتاتيجية أو الوسائل املختلفة وهي  البد للمدرس

هبذه االسرتاتيجية و (. Index Card Matchباستخدام اسرتتيجية بطاقة قائمة املبارة )

 عملية التعليم. فهما جيدا. واشرتاكهم أكثر نشاطا يفتساعد الطلبة على فهم املادة 

هناك اخلطوات اليت البد القيام به املدرس يف تنفيذ تعليم املفردات من خالل 

 ( منها كما يلي:Index Card Matchاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )

                                                           
               36 Marwiyah, Op. Cit,.  h. 26 
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يستعد املدرس خطة عملية التعليم مناسبا مبعايري الكفاءة والكفاءة  .1

 األساسية ومؤشرات التعليمية.

طوات اسرتاتيجية بطاقة قائمة ية التعليم باستخدام خء خطة عملإجرا .2

 (.Index Card Matchاملبارة )
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع وصفة البحث .أ

 class actionنوع البحث يف هذا البجث هو حبث إجرائي للصف الدراسي أو 

research (CAR). رأي Taggart dan Kammis  يف  األحباث اليت أجريت أنشطةأنه

اليت  يف الصف والباحثني من قبل املعلمني فعلت لتفكريامن خالل الصف الدراسي 

 1 .مهنية املدرس حتسني إىلهتدف 

كان تنفيذ البحث اإلجرائي بدورتني هي الدورة األوىل والدورة الثانية. لكل دورة 

لقائني. إذا شعر الباحث ببحثه مل حيصل على النجاح يف الدورة األوىل فجاز عليه 

أربع خطوات  للبحث اإلجرائي Taggart dan Kammisرأي االستمرار إىل الدورة التالية. 

 .(reflecting)التفكري  (observing)املالحظة ، (acting) اإلجراء، (Planning)منها اخلطة 

 

 

 

 

                                                           
                 1 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010),  h. 22-

23 
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 وهذه العملية تصور على الصورة التالية:
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 للصف الدراسي: دورة ىف نشاط البحث اإلجرائيال تفاصيل  

 اخلطة .4

( تطوير 4وحتليلها ) ( مشكلة البحث4( تعيني املشكلة )4تتكون هذه اخلطة من )

 التدخل.

 اإلجراء  .4

تنفيذ اإلجراء حلل املشكلة يف الصف الدراسي،  يلعب الباحث دورا يف متكني 

جرائي هو الذي يعتمد على الربنامج الذي الطلبة. كانت الباحثة كتنفيذ التدخل اإل

تقوم الباحثة بتغيري أو إجراء التصحيح  مت إعداده واالتفاق عليه املدرس والباحثة.

 على البحث اإلجرائي للصف الدراسي.

 املالحظة .4

أثناء عملية التعليم يف الصف  ملالحظة يف هذه املرحلة تقوم الباحثة با

هي عملية النظر يف مسار تأدية اإلجراء يف حماولة لتسجيل مجيع الدراسي.املالحظة 

 .األنشطة اجلارية

 التفكري .1
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يف هذا اإلجراء متاما كما مت تسجيله يف املراقبة. هو التذكر والتأمل التفكري  

أوجه القصور اليت حتدث يف أنشطة  نتيجة التفكري حتاول الباحثة يف معاجلة استنادا إىل

 .التعلم كأساس للتحسني

تكون هذه الدورة كخصائص أساسية من البحث اإلجرائي للصف الدراسي،         

على  ةاإلجرائي يف شكل الدورة. عملية هذه الدورة قادر فالبد للباحث أن يقوم بالبحث 

 حل املشكلة يف الفصل الدراسي. 

 

 موضوع البحثموضع و  .ب

موضع البحث يف هذا البحث هو طلبة الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة 

طالبا. أما موضوع  41ر المبونج بعددهم ااإلبتدائية احلكومية احملمدية األوىل باند

( لرتقية استيعاب Index Card Matchاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )هو بتطبيق البحث 

 املفردات لدى طلبة لدرس اللغة العربية.

 البحث ومكان ج. زمان

وهو يف املدرسة  4142/4142 نصف السنة الدراسية  يعقد هذا البحث يف

 ر المبونج.ااإلبتدائية احلكومية احملمدية األوىل باند
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 د. خطوات البحث

يهدف هذا البحث إىل ترقية استيعاب املفردات  بتطبيق اسرتاتيجية بطاقة قائمة 

 (.Index Card Matchاملبارة )

 الخطة .أ

مادة  مع الحظةتقوم الباحثة باملقبل تنفيذ البحث اإلجرائي،  .4

 املفردات.

 تعيني موضوع الدرس .4

 عن املادة املعينة.  ( RPP )جعل خطة عملية التعليم  .4

استعداد الوسائل التعليمية هي باستخدام اسرتاتيجية التعليم بطاقة  .1

(. صنعت هذه االسرتاتيجية Index Card Matchقائمة املبارة )

 بقطعة من الورقة حتتوى على بطاقتني )بطاقة السؤال واألجوبة( . 

 اإلجراء  .ب

خطة جعلت الباحثة كان خمططا له من قبل.   هو التأدية الذي اإلجراء

اللغة العربية . ويف هذه املرحلة  أجرت عملية التعليم بالتعاون مع مدرس 

اسرتاتيجية بطاقة الباحثة بالتعاون مع املدرس يف تنفيذ التعليم بتطبيق 
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العربية وفقا خلطة عملية ( لدرس اللغة Index Card Matchقائمة املبارة )

 (.RPPالتعليم )

 ج. المالحظة

أجرت الباحثة  .متت هذه املالحظة بالتزامن مع تنفيذ اإلجراء

لتسجيل مجيع . أهداف املالحظة هي املالحظات أثناء عملية التعلم اجلارية

 واملهارة لدى طلبة طوال أنشطة التعليم.األنشطة 

 د. التفكير

الباحثة بتحليل نتائج الطلبة يف عملية التعليم. يف هذه املرحلة تقوم 

إذا مل حتصل الباحثة على النتيجة املنشودة فيجوز عليها االستمرار إىل الدورة 

 الثانية.

 

 أدوات البحثه.  

ث كأدة البحث ألن أن الباحأدوات البحث هي الباحث، رأي ناسوتيون 

 الباحث له خصائص كالتايل:

 كأداة حساسة ميكن التفاعل مع اإلثارة من البيئة.  الباحث .4

 الباحث كأدة جلمع البيانات يطابق جبميع اجلوانب املوقف. .4
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 ككل.كل املوقف   .4

 2باملعرفة وحدها.إن املوقف باشرتاك التفاعل الميكن فهمه  .1

 يف هذا البحث كمايلي:املستخدمة  هناك أدوات البحث 

 الباحث .أ

 هذا البحثكان الباحث كأدة رئيسية يف 

 أوراق املالحظة  .ب

 indexتستخدم أوراق املالحظة لتحديد تعليم اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )

card match .يف استيعاب املفردات) 

 املالحظة امليدانيةج. 

املالحظة امليدانية على صورة عامة عن كيفية أنشطة الطلبة عند حتتوي   

واملشكلة يواجههم أثناء عملية التعليم. التعليم، كإستجابة الطلبة واملدرس 

 صل الدراسي.يدانية لتحديد نشاط الطلبة يف الفتستحدم هذه املالحظة امل

 الوثائقد. 

 تصور احلالة يف عملية التعلم والتعليم.اليت  هذه الوثائق هي البيانات 

                                                           
              2 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung Alfabeta, 2017),  h. 307 
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 البيانات . أساليب جمعز 

ألن اهلدف الرئيسي من  ،يف البحثاخلطوة الرئيسية البيانات هي  مجعأساليب        

و  ،خطواتأربع وهناك ، يف هذا البحثالبيانات  مجعأما اخلطوة هي مجع البيانات. 

 البيان تفصيال فيما يلى:

 املالحظة .أ

املالحظة هي طريقة مجع البيانات مع املالحظة املشاركة والتسجيل باعراض   

مع مالحظة السجالت وأنشطة  تنفيذ املالحظة كان. منهجية أو الظواهر التحقيقية

 .3 الطلبة واحلالة  والتفاعل أثناء عملية التعلم اجلارية.

رأي سوترسنو أن املالحظة هي عملية شاملة منهجية من خمتلف عملية   

تستخدم هذه املالحظة للحصول على بيانات حالة املدرسة  .1 .االروحانية والنفسية

يف ( index card match)طاقة قائمة املبارة وعملية التعليم باستخدام اسرتاتيجية ب

 .استيعاب املفردات يف الفصل الدراسي

 املقابلة  .ب

                                                           
            3 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta:Rajawali Pers, 2011 ), h. 

143 

            4 Sugiono, Op.Cit. h. 203 
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جهة واحدة و هي تعقد  بطريقة السؤال و اجلواب على املقابلة هي مجع البيانات

هذا البحث كان موضوع املقابلة هو مدرس  و يف 5 مبنظمة و على أساس هدف البحث.

اللغة العربية. كانت املقابلة يف هذا البحث هي السؤال املتعلقة باستيعاب املفردات لدى 

طلبة الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية احملمدية األوىل باندر المبونج. 

 وهدفه هو للحصول على املعلومات عن تعليم املفردات.

 ج. الوثائق أو التوثيقية

أدوات جلمع البيانات عن األشياء احملتاجة بالبحث. متت  هيطريقة التوثيقية 

البيانات تتعلق باملدرسة وحالة الطلبة وعملية التعليم. أما الطريقة  جموعة مب هذه الوثائق

تيعاب املتعلقة بتعليم اللغة العربية يف اس البياناتاملستخدمة حلصول على التوثيقية 

املفردات وحالة طلبة الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل باندار 

 .المبونج

 

 و. أساليب تحليل البيانات

عملية البحث وترتيب البيانات احملصولة من املقابلة حتليل البيانات هي  أساليب

ومالحظة امليدانية والتوثيقية. وذلك بتنظيم البيانات وهتجئة يف وحدة الوحدة مث القيام 
                                                           
            5 Abd. Rahman A. Ghani, Metode Penelitian Tindakan Sekolah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 176 
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برتكيب واختيار البيانات املهمة اليت مت تدريسها. كان حتليل البيانات اليت استخدمتها 

يف البحث النوعي  حثة حتليل البياناتالباحثة هي حتليل الوصفي والنوعي. أجرت البا

 يف هذا البحثالبيانات  حتليلأما ع البيانات وبعد اإلنتهاء من مجع البيانات. عند حج

و البيان  البيانات، قيحتقو  البيانات، وعرض البيانات في وهي خت ،خطواتهناك ثالث 

 تفصيال فيما يلى:

 ختفي  البيانات .أ

املهمة وغري املهمة. ختفي  البيانات هو   ختفي  البيانات هو اخيار البيانات

التلخيص، اخيار األشياء األساسية، وتركيز على األشياء املهمة، مث يبحث عن املوضوع 

. يف ختفي  البيانات تعرض الباحثة البيانات و طريقة منطه و جتنب االشياء غري مهمة

يانات عن استخدام الواقعية اليت حتصل عليها الباحثة يف امليدان البحث وتقصد الب

يف ترقية استيعاب املفردات. كانت  (index card match) اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة

 البيانات احملصولة من املالحظة واملقابلة والوثائق.

 عرض البيانات  .ب

عرض البيانات هو هي عرض البييانات.  بعد ختفي  البيانات فاخلطوة التاليةو  

( يف ترقية index card matchاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة  )البيانات عن استخدام 
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استيعاب املفردات. مث تقوم هبا الباحثة بتوضيحها وتعيينها يف شكل اجلداول حيث 

 يسهل فهمها وقراءهتا.

 ج. حتقيق البيانات

البيانات هي البيانات اليت تعرضها الباحثة من البيانات املهمة أي غري  حتقيق   

ميلفني سيلبريمان و هنري  نظريات بها الباحثة ت تقوم بتحقيقها بالنظرية اليت قدممهمة مث

 جونتور تاريغان. يعرف أن البيانات واضحة يف املشكالت االسابقة.

 

 مؤشرات النجاح في استيعاب المفرداتح. 

ؤشرات النجاح يف هذا البحث اإلجرائي للصف الدراسي هي وجود مكانت      

استيعاب املفردت لدى طلبة  الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة اإلبتدائية الرتقية يف 

احلكومية األوىل باندار المبونج. ميكن للباحثة ناجحة يف عمليىة البحث، إذا قدر 

من خالل اسرتاتيجية بطاقة  يف كل دورات مفردات وتطبيقها 4الطالب على حفظ 

 (.index card matchقائمة املبارة  )

حصل الطلبة على إجناز التعلم  إذا ايف حبثه ةالناجح ةأن الباحث القولميكن  

. وهلذا فيمكن نظرها من نتيجة عملية التعليم 21مبعيار االكتمال األدىن هو %جيدا 

املخطط يف أوراق املالحظة. إن الباحثة الناجحة إذا حصلتها على النجاح يف تطبيق 
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(. كانت مؤشرات النجاح يف هذا index card matchاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة  )

 البحث هي كالتايل:

يكون الطلبة متحمسني يف اتباع أنشطة التعلم والتعليم خاصة لدرس  .4

 اللغة العربية.

 يقدر الطلبة على ترمجة املفردات. .4

 يقدر الطلبة على نطق املفردات جيدة وصحيحة .4

 ترقية عدد استيعاب املفردات. .1

 
 

 



 الباب الرابع

  نتيجة البحث وبحثها

 لمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باندار المبونج ةصورة العام  .أ

 تاريخ التأسيس مدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باندار المبونج .1

كان أول مؤسسة املدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار المبونج هو مجعية 

واليت هتدف إىل تعليم األطفال  1791ينايري  1التاريخ  احتاد احملمدية كيداتون يف

 ررهها ا هل إىل اليت فهم مجيع أوامربتدائية ملعرفة الدين اإلسالمي و للمدرسة اإل

كتدبري ملواجهة   اونة مع العلوم العامةالواجبات وترك النواهي متز ب املسلمني واألهمال

اإلبتدائية  علوم املدرسةالتتعلق ب تقدمي الدروس العامة املستقبل هن طريق احلياة يف

 1املدرسة.تلك  ية الوطنية وهي كمراجع يف توفري املادة التعليمية يف ناهيج التعليموامل

واستنادا إىل أهداف التعليم أسست هذه املدرسة اإلبتدائية هلى األرض 

ال ميكن فراقه هن مساهدة مرتا. كان تأسيس هذه املدرسة  749املوقوفة  بوسع 

هلى وبعد السنة حصلت املدرسة اإلبتدائية ع اجملتمع ومجعية إحتاد احملمدية. مجي

                                                           
1 Dokumentasi SD Muhammadiyah I. Dicatat Tanggal 20-09-2018 
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هي حتت رهاية املؤسسة مجعية إحتاد احلكومية لتجديد بناء املدرسة  و مساهدة من 

 2اآلن.احملمدية حيث كان بناء املدرسة كبناء 

 موقع الجغرافي .2

المبونج يف الشارع احلاج زين تقع هذه املدرسة اإلبتدائية يف اجلامعة احملمدية 

البوهان راتو ناحية كيداتون مدينة باندار المبونج  14/49بدين فجار هامل رقم االع

 . هناك احلدود ملوقع املدرسة اإلبتدائية احملمدية كالتايل:

 منزيل اجملتمعحّد  اجلهة الشمايل .1

 جامعة احملمدية المبونجحّد  اجلنويب اجلهة .2

 منزيل القريةحّد اجلهة الشرقي   .3

 باندار المبونج جامعة اجلهة الغريب حّد  .4

قريب من احملمدية األوىل البوهان راتو كان موقع هلذه املدرسة اإلبتدائية 

اليت حتيط هبا كليتني حول جمّمع إحتفال املدينة وهي يف هاصمة املديرية المبونج 

 3معمارّي. 

 

 
                                                           

2 Dokumentasi SD Muhammadiyah I. Dicatat Tanggal 20-09-2018 
3 Dokumentasi SD Muhammadiyah I. Dicatat Tanggal 20-09-2018 
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 خلفية المدرسة  .3

 اإلبتدائية احملمدية األوىل بلندار المبونج: املدرسة   اسم املدرسة

 14/49: يف الشارع زين العابدين فجار هامل رقم    هنوان

 ناحية البوهان راتو منطقة البوهان راتو

 اخلاصة: املدرسة   حالة املدرسة

 “ Terakreditasi“ A : مستوى االهتماد

 عية احملمدية للتعليم اإلبتدائيمج :  اسم املؤسسة

N.S.S    :112199114111 

 111131/17919341:  رقم تسجيل املدرسة/رقم املدرسة الوطنية

 مرتا 749:   مساحة األرض

: يف الساهة السابعة والربع إىل الساهة نصف الرابعة   وقت الدراسة

 صباحا

 : اللغة اإلجنليزية واللغة العربية املادة للغة األجنبية

، الّصلة حسب الوطن، فنون الدفاع هن النفس  : األنشطة اإلضافية

 4واملوسقي والغناء. للفنون أو الرقص
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المحمدية األولى باندار النظرة والبعثة واألهداف للمدرسة االبتدائية  .4

 المبونج

 النظرة .1

الذي يتخلق باألخالق الكرمية حتقيق املدرسة اإلبتدائية احملمدية اجليل 

 المبونج.أصبحت فخرا ملدينة باندار 

 البعثة .2

حتقيق الطلبة قادرين هلى العبادة ويتخلق بأخالق الكرمية وقادرين هلى   

 القراءة والكتابة وحفظ القرآن باحلسن.

 األهداف .3

امية وي إىل ا هل، ويتخلق بأخالق اإلسصيل البشر الطاهة واإلميان والتقحت  

 5وفقا ألهداف التعليم احملمدية والتعليم الوطين.

 المدرس بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باندار المبونجأحوال  .4

 أحوال املدرس باملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار المبونجكان   

 ميكن نظرها حالتهم إىل اجلدول التايل: 2119/2117للعام الدراسي 
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 3جدول 

 بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى أسماء المدرسين 

 2112/2112للعام الدراسي  المبونجباندار 

 المدير وأعضائه .أ

 الرقم
 

يالرقم التوظيف أسماء المدرسين يةالترب العمل   

1 Rudi Antono, S. Pd 1017017736 Kepala Sekolah S1 STO METRO 

2 Nailati, S.Pd.I 623723716 WK Kurikulum S 1 UM Lampung 

3 Mardiana, S.Pd.I 
951741/19790308 

200003 2 001 
WK Kesiswaan S1  UM Lampung 

4 Slamet Priadi, S.Pd.I 1040040483 Kepala TU S1 UM Lampung 

5 Sulina Dewi, S.Psi 1043043809 Staf TU bagian bendahara S 1 UM Lampung 

6 Zulkifli, S.Pd 897697629 Staf TU Bagian Akademik 
S1 STKIP PGRI 

B. Lampung 

7 
Ahmad Zainudin, 

S.Pd.I 
5578040471 Staf TU Bagian Umum S1 UM Lampung 

8 Intan Alfha Angie, S.Pd  1221221732 
Staf TU Bagian Sarana 

Prasarana 
  S1 IAIN Lampung 

9 Taufik Iqbal, S.Pd. - - Staf TU Bagian Operator    S1 UIN Lampung 

11 Dzikri Amrullah  - Staf TU Bagian K2P 
S1 UM Lampung 

(Proses) 

11 Hendrik Jaya Abadi 1192192262 Staf TU Bagian Sub K2P SMA 
 

 

 والي الفصل .ب

 4جدول 

 بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية أحوال المدرسين ألولياء الفصل 

 باندار المبونج األولى 
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فيالرقم التوظي أسماء المدرسين الرقم  .التربية الفصل العمل 
1 Oktia Melysa, S.Pd.  - Guru  Kelas 

1 Abu Bakar 

Ash Siddiq 
S1 UNILA 

2 Fitri Ayu Amalia, S.Pd.    - Guru  Kelas 
1 Umar Bin 

Khattab   
S1 UIN Lampung 

3 Eroh Lita Putri, S.Pd   - Guru  Kelas 
1 Utsman Bin 

Affan 
S1 IAIN Lampung 

4 Marliana, S.E 951751743 Guru  Kelas 
1 Ali Bin Abi 

Thalib 

S 1 STIE / AKTA 

IV 

5 Rita Wati, S.Pd.I 1043043512 Guru  Kelas 2 Ibnu Sina S1 UM Lampung  

 Suriyah, S.Pd 1043043810 Guru  Kelas 2 Ibnu Batutah  S1 UNILA 

7 Bihusnah, S.Pd.I 774874887 Guru  Kelas 2 Ibnu Khaldun S1 UM Lampung  

8 Amalia Silviani, S.Pd.  - Guru  Kelas 2Ibnu Mas’ud S1 UNILA 

9 Krisnawati, S.Pd.  - Guru  Kelas 3 Abu Darda 
S 1 IAIN 

Lampung 

11 Septilah Nila Voni, M.Pd 1212683996 Guru  Kelas 3 Abu Ubaidah S 2 UNILA 

11 
Dewi Asmarani HS, 

S.Pd.I 

1221728 19600710 

198203 2 009 
Guru  Kelas 3 Abu Hurairah S1 UM Lampung  

12 Helly Astuti, S.Ag 7502 Guru  Kelas 
4 Abdullah Bin 

Umar 
S1 IAIN Lampung 

13 Asmarani IndayaniI, S.Ag 1043043807 Guru  Kelas 

4 Abdullah 

Ibnu 

Rawahah  

S1 IAIN Lampung 

14 Ria Kurniawati, S.Pd  - Guru  Kelas 
4 Abdullah Bin 

Abbas 
S 1 STIT Jakarta 

15 Nailati, S.Pd.I 623h23716 Guru  Kelas 
5 Zaid Bin 

Tsabit 
S1 UM Lampung  

16 
Hermansyah Rtimantara, 

M.Pd. 
 - Guru  Kelas 

5 Zaid Bin 

Haritsah 
S2 UPI Bandung 

17 Hana Safitri, S.Pd.  - Guru  Kelas 
5 Zaid Ibnul 

Khattab 
S1 UIN Lampung 

18 MY  Widiya Astuti, S.Pd 914914968 Guru  Kelas 
6 Sa’ad Bin 

Ubadah 
S 1 UNILA 

19 Indah Suriyana, S.Pd.  - Guru  Kelas 
6 Sa’ad Bin 

Mu’adz 
S 1 UNILA 

21 Wuri Mardiyanti, S.Pd.I  - Team Teaching  
1 Abu Bakar 

Ash Siddiq 
S 1 UML 

21 Mutiara Fajar, S.Pd.  - Team Teaching 
1 Umar Bin 

Khattab   
S 1 UML 

22 
Nur Falah Handayani, 

S.Pd. 
 - Team Teaching  

1 Utsman Bin 

Affan 
S1 UIN Lampung 

23 Iklal Muzani, S.Pd.I 1113113868 Team Teaching 1 Ali Bin Abi S1 UM Lampung  
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Thalib 

24 
Siti Fatimah Azzahroh, 

S.Pd. 
 - Team Teaching  2 Ibnu Sina S1 UIN Lampung 

25 Rosita Ana Soleha, S.Pd.  - Team Teaching 2 Ibnu Batutah  S1 UIN Lampung 

26 Bayu Habibi, S.Pd.  - Team Teaching  2 Ibnu Khaldun S1 UIN Lampung 

27 SitiITI Nurkhotijah, S.Pd.   - Team Teaching 2Ibnu Mas’ud S1 UM Lampung  

 

 ج.  أحوال المدرسين للمادة التعليمية
 

 5جدول 
 بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية أحوال المدرسين للمادة التعليمية

 األولى  باندار المبونج

يالرقم التوظيف أسماء المدرسين الرقم ميةللمادة التعلي  لالفص   .التربية 
1  Mardiana, S.Pd.I 

951741 / 19790308 

200003 2 001 
Al-Islam/P.Ibadah         5-6 S1 UM Lampung  

2 Dra. Ernawati 
992768 / 19641218 

200512 2 001 
Al-Islam/P.Ibadah         3 -4 

 S 1  UIN Lampung    

 

3 Zulkifli, S.Pd   8976197629 Bhs. Inggris, HW         3 -6 
 S1  STKIP PGRI 

  B.  Lampung 

4 Hajarman, M.Pd.I 1043043815 Bhs. Arab,           3 -5 
 S 2  IAIN Lampung       

 Lam 

5 M. Rizkal Fajri, M.Pd.I 1105105533 K M D, HW          3 -6 
  S 2 IAIN Lampung         

 L 

6 Yosep, S.Pd.  - Bhs. Lampung, HW           3 -6   S1  UNILA 

7 Dimas Raya, A.Md 1221221729 Tahsin & Tahfidz  6 D3 AMIK DCC 

8 Murtadho Naufal, S.Pd. 1221221735 
Tahsin & Tahfidz 

 Bhs. Arab, HW 
3- 6 S1 UIN Lampung 

9 Ihwanuddin, S.Pd.  - Tahsin & Tahfidz 5 S1 UIN Lampung 

11 Maya Isnaini Hadi, S.Pd. - Tahsin & Tahfidz           4 S1 UIN Lampung 

11 Isma Nurun Najah, S.Pd. - Bhs. Arab 1 .2 S1 UIN Yogyakarta 

12 
Rahchmi Marsheilla 

Agus, M.Pd. 
- Penjaskes, HW        3-6 

  S2   S2 UNS Semarang 

 S 
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 المبونجد. بيانات تسهيالت للمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باندار 

كانت حالة تسهيالت للمدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار المبونج  

 ميكن نظرها إىل اجلدول التايل:

 6جدول 

 للمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باندار المبونجحالة تسهيالت 

 البيان ( M2 ) مساحة العدد الغرفة
Belajar / Kelas 8 472 Lengkap / Baik 

Perpustakaan 1 32 Lengkap / Baik 

Ekstrakurikuler Tari 1 71 Lengkap / Baik 

Ekstrakurikuler TPA 1 71 Lengkap / Baik 

Ekst. Tenis Meja 1 71 Lengkap / Baik 

Lab. Komputer 1 71 Lengkap / Baik 

Kepala Sekolah 1 32 Lengkap / Baik 

Guru 1 32 Lengkap / Baik 

Tata Usaha 1 24 Lengkap / Baik 

Masjid 1 225 Lengkap / Baik 

Kamar Mandi 3 24 Lengkap / Baik 

WC / Toilet 12 24 Lengkap / Baik 

Gudang 1 11 Lengkap / Baik 

Lain – Lain 1 375 Lengkap / Baik 

Jumlah 26 1442 Lengkap / Baik 
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( في ترقية Index Card Matchبطاقة قائمة المبارة ) استراتيجية استخدام  .ب

استيعاب المفردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هريرة بالمدرسة اإلبتدائية 

 المحمدية األولى باندار المبونج

تعقد هذا البحث باملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار المبونج وموضع 

باملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار البحث هو طلبة الصف الثالث أبو هريرة 

 .2119/2117. يسري هذا البحث يف نصف السنة الدراسية المبونج

 الدورة األولى .أ

 اللقاء األول .أ

سبتمبري 13و  5يوم اخلميس يف التاريخ قد هذا البحث بلقائني عي

نتا هشرة إىل الساهة نصف الواحدة يف درس يف الساهة نصف اث 2119

ملادة "أهضاء اجلسم" واليت تتكون من أربع خطوات هي: اخلطة، املفردات 

 فكري.تاإلجراء املالحظة وال
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   الخطة  (1

اإلجراءات املتخذة هي هلى النحو هملية الدورة األوىل هلى تشتمل 

 :التايل

للمشاورة هن تقوم الباحثة باللقاء األول مع مدرس اللغة العربية  .1

 إهداد البحث ووقت اإلجراء.

مصدر التعليم واألدوات اليت استخدامها املدرس هند إهداد  .2

 التعليم.

 وفقا للمادة املعينة.إهداد خطة هملية التعليم  .3

 مادة املفردات اليت سيدرسها الطلبةإهداد  .4

 الوسائل مثل: بطاقة املفردات، الكتاب املدرسي واملقلمة.إهداد  .4

 إهداد أوراق االختبار البعدي. .5

 اإلجراء (2

سبتمبري  5اللقاء األول يف الدورة األوىل يوم اخلميس يف التاريخ يعقد       

 نصف إثنتا هشرة إىل الساهة نصف الواحدة. يف الساهة 2119

 املقدمة

 تقول املدرسة بالتحية السالم .1
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 تسأل املدرسة هن أخبار الطلبة .2

 تفحص املدرسة كشف الغياب .3

 تلقي املدرسة أهداف التعليم .4

 األساسيةاألنشطة             

 تشرح املدرسة امادة  املفردات ""  .1

 تقرأ املدرسة املفردات ذات الصلة، والطلبة يقلدوهنا.  .2

 تكتب املدرسة املفردات يف السبورة.  .3

 تقدم املدرسة فرصة للقيام الطلبة بتلفيظ املفردات املدروسة.  .4

تقوم املدرسة بالسؤال واجلواب مع الطلبة ملعرفة مهارهتم يف استيعاب  .4

 فردات.امل

 توزيع املدرسة بطاقة املفردات  .5

 االختتام

 تشرح املدرسة هن الواجبات املنزلية .1

 ختتتم املدرسة الدرس بقراءة احلمدلة و السالم. .2

 اللقاء الثاني  .ب
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سبتمبري  13يف الدورة األوىل يوم اخلميس يف التاريخ  الثاين يعقد اللقاء  

نصف إثنتا هشرة إىل الساهة نصف الواحدة. وخطوات  يف الساهة  2119

 تعليمها كالتايل:

   الخطة (1

اإلجراءات املتخذة هي هلى النحو تشتمل هملية الدورة األوىل هلى 

 :التايل

 وفقا للمادة املعينةإهداد خطة هملية التعليم  .1

 إهداد مصدر التعليم واألدوات اليت استخدامها املدرس هند التعليم. .2

 الوسائل مثل: بطاقة املفردات، الكتاب املدرسي واملقلمة.إهداد  .3

 واالختبار البعدي. إهداد أدوات التقييم مثل أوراق املالحظة .4

 اإلجراء (2

 املقدمة

 تقول املدرسة بالتحية السالم .1

 تسأل املدرسة هن أخبار الطلبة .2

 تفحص املدرسة كشف الغياب .3

 التعليمتقوم املدرسة بإهادة الدرس املاضي وتلقي أهداف  .4
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 األنشطة األساسية            

 تقوم املدرسة بإهادة التذكري هلى الدرس املاضي .1

 املادة املدروسةتشرح املدرسة   .2

 تقرأ املدرسة املفردات ذات الصلة، والطلبة يقلدوهنا. .3

 تكتب املدرسة املفردات يف السبورة.  .4

 املفردات ومعانيها.حتتوي هلى  بطاقة التوزيع املدرسة   .4

 كل طالب بطاقة واحدةنال   .5

البطاقة بعد أن حصل الطالب بطاقة، مطلوب من الطالب يطابق  .9

 بني املفردات ومعانيها.املثيلة 

 أمرت املدرسة الطالب باجللوس حسب زواجه املناسب .9

ا أمام الفصل. إذا فردات ومعانيهطلب املدرسة من الطالب لقراءة املت .7

 وس يف جملسهم. أصّح املفردات ومعانيها، فجاز هليهم باجلل

 الستنتاجات مع الطلبة.تقوم املدرسة با .11

 االختتام  

 تقدم املدرسة االختبار البعدي  .1

 ختتتم املدرسة الدرس بقراءة احلمدلة و السالم .2
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 للدورة األولى مالحظة اإلجرائي الصف (3

  بعضهم ولكن، بيان املدرسةقد اهتم الطلبة  هي الطلبةنتيجة املراقبة هلى إجراء 

والطلبة متحمسون يف إتباع التعليم. وأن احلالة مزدمحة يتحدث ويلعب مع أصحاهبم. 

 Index Card) أثناء اللعبة، ألهنم مل يفهم خبطوات تعليم اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة

Match).  

 التفكير للدورة األولى  (4

املدرسة هلى هملية التعليم يف بناءا هلى نتيجة االختبار واملالحظة اليت قامت هبا            

 الدورة األوىل. هناك بعض األرياء اليت البد للمدرسة تصحيحها منها كالتايل:

 

وال يقدر هلى إدارة  مقابلة الدروسهلى  دتعمل يكن مجيع الطلبة يس .1

 الصف الدراسي.

 دور النشط يف هملية التعليممل يقدر الطلبة هلى  .2

اسرتاتيجية بطاقة قائمة    تعليم مل يفهم بعض الطلبة خطوات  .3

 .(Index Card Match) املبارة

 .ةمل يكن مجيع الطلبة يقدر هلى نطق املفردات بالطالقة واجليد .4
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بتخطيط  ةيف الدور التصحيح فيعقد  األوىل ةيف الدور التفكري هلى نتيجة واستنادا         

 :لتايلكااإلجراءات  

الفصل هدوءا ليكون بانتظار حال لمدرسة تبدأ الدراسة البد ل  .1

التعليم يسري بالفعالية والفعالة. تبدأ املدرسة هملية التعليم هندما 

 يستعد مجيع الطلبة يف تناول املادة التعليمية.

 لينشطوا يف اتباع هملية التعليم. تشجع الطلبة .2

 خطوات تعليم االسرتاتيجية بطاقة قائمةينبغي هلى املدرسة ررح  .3

 لزيادة فهمهم هلى املادة. (Index Card Match)املبارة 

ينبغي هلى املدرسة إهطاء أمثلة القراءة اجليدة ليكون الطلبة قادرين  .4

 هلى نطق املفردات باجليد والصحيح.

 

 الدورة الثانية  .ب

 اللقاء األول للدورة الثانية .أ

 الخطة  .1

يف مرحلة التصحيح التخطيط للدورة الثانية، وهلى وجه هام كانت   

 :يف الدورة الثانية هي بالدورة األوىل. لكن هناك بعض الزيادةاألنشطة مساواة 
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البد للمدرسة تبدأ الدراسة بانتظار حال الفصل هدوءا ليكون  .1

التعليم يسري بالفعالية والفعالة. تبدأ املدرسة هملية التعليم هندما 

 يستعد مجيع الطلبة يف تناول املادة التعليمية.

 هملية التعليم.تشجع الطلبة لينشطوا يف اتباع  .2

خطوات تعليم االسرتاتيجية بطاقة قائمة ينبغي هلى املدرسة ررح  .3

 املبارة  لزيادة فهمهم هلى املادة.

ينبغي هلى املدرسة إهطاء أمثلة القراءة اجليدة ليكون الطلبة قادرين  .4

 هلى نطق املفردات باجليد والصحيح.

 اإلجراء للدورة الثانية .2

 اللقاء األول (أ

 2119سبتمبري  21األول يف الدورة الثانية يوم اخلميس يف التاريخ يعقد اللقاء 

 .يف الساهة نصف إثنتا هشرة إىل الساهة نصف الواحدة

 تسأل املدرسة هن أخبار الطلبةو  تقول املدرسة بالتحية السالم .1

 .تفحص املدرسة كشف الغياب .2

 .املادة املدروسةبيان تشرح املدرسة  .3

 املاضي وتلقي أهداف التعليمتقوم املدرسة بإهادة الدرس  .4
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 .، والطلبة يقلدوهناهن "الصلوات اخلمس"تقرأ املدرسة املفردات  .4

 تكتب املدرسة املفردات يف السبورة. .5

 توزيع املدرسة البطاقة  حتتوي هلى املفردات ومعانيها.  .9

بعد أن حصل الطالب بطاقة، مطلوب من الطالب يطابق  .9

 ها.البطاقة املثيلة بني املفردات ومعاني

 .أمرت املدرسة الطالب باجللوس حسب زواجه املناسب .7

تطلب املدرسة من الطالب لقراءة املفردات ومعانيها أمام  .11

الفصل. إذا أصّح املفردات ومعانيها، فجاز هليهم باجللوس يف 

 جملسهم. 

 االستنتاجات مع الطلبة.باملدرسة  تقوم .11

 ختتتم املدرسة الدرس بقراءة احلمدلة والسالم. .12

 اللقاء الثاني (ب

 29يف الدورة الثانية يوم اخلميس يف التاريخ  قد اللقاء الثاينيع

 .يف الساهة نصف إثنتا هشرة إىل الساهة نصف الواحدة 2119سبتمبري 

 تقول املدرسة بالتحية السالم وتسأل املدرسة هن أخبار الطلبة .1

 تفحص املدرسة كشف الغياب. .2
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  .تقوم املدرسة بإهادة الدرس املاضي .3

 .تشرح املدرسة األهداف احملصولة من التعليم .4

تقدم املدرسة الفرصة إىل الطلبة ليسألوا هن املادة اليت مل  .4

 يفهموها.

تقوم املدرسة باالختبار التحريري وهو ترمجة املفردات هن  .5

 "الصلوات اخلمس".

 ختتتم املدرسة الدرس بالتحية السالم وقراءة الدهاء. .9

 المالحظة .2

ثاين تعلم الطلبة باستخدام راءات أّن يف اللقاء الى اإلجهل املالحظةنتيجة  

حيث الطلبة نشطني يف التعليم. قد  (Index Card Match) اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة

 اهتم الطلبة ببيان املدرسة والطلبة فرحني بوجود استخدام تلك االسرتاتيجية.

 التفكير .3

 Index Card) التعليم باستخدام اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة كان إجراء

Match)  هناك الرتقية ذا احلال يدل هلى أن ة الثانية أحسن من الدورة األوىل. وهليف الدور

 يف تصحيح اإلجرءات للدورة األوىل هي:

 صار حال الفصل هدوءا أثناء هملية التعليم. .1
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 أنفسهم أثناء هملية التعليم.كثري من الطلبة قادرين هلى تدبري  .2

ستخدام اسرتاتيجية املفردات من خالل بكثري من الطلبة يفهمون  .3

 (..index card matchبطاقة قائمة املبارة )

 يقدر الطلبة هلى نطق املفردات بالطالقة والصحيحة. .4

باستخدام اسرتاتيجية بطاقة  يزداد نشاط التعلم الطلبة يفرحون و .4

 (..index card matchقائمة املبارة )

اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة قد فهم الطلبة هن خطوات تعليم  .5

(index card match..) 

 

 نتيجة البحث و بحثها .ج

كان يف هذا الباب الرابع يشرح هن اإلدارة من نتيجة البيانات امليدانية  املقدمة    

بطاقة قائمة  اسرتاتيجيةتطبيق  هليف الباب األول و هو: البحث إلجابة مشكالت 

استيعاب املفردات لدى طلبة الصف الثالث  هلى ترقية  ( قادرindex card matchاملبارة )

 ؟ أبو هريرة باملدرسة اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار المبونج

 عرضها الباحثة  فيما يلي:تأما حتليل البيانات اليت س 
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 الدورة األولى نتيجة إجرائ .1

فيعرف أن  إجراء الدورة األوىلقامت هبا الباحثة يف اليت كان من نتيجة املالحظة   

قد جرى و لكن مل ( index card matchباستخدام اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )التعليم 

ومل يفهم خبطوات تعليم  من خيري الطلبة يكن كامال. و الدليل هلى ذلك أن من 

تسليم  كن مجيع الطلبة يستعدون استعدادا كامال يف اسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة ومل ي

 املادة. ومل يقدر بعض الطلبة هلى نطق املفردات باجليد والصحيح.

 ميكن أن يعرف أن األوىل ةيف الدور بناءا هلى نتيجة االختبار يف اللقاء الثاين 

 44،93طالبا أو بالنسبة املائوية %  11حيصلون هلى معيار االكتمال هو الطلبة الذين 

طالبا أو بالنسبة املائوية %  13والطلبة الذين مل حيصلوا هلى معيار االكتمال هو 

 :اجلدول التايل هذا كما كتب يف. و 44،15

 7جدول 

 في استيعاب المفردات لدى طلبة الصف ألولىنات نتائج االختبار للدورة ابيا

 الثالث أبو هريرة بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باندار المبونج
    معيار النتيجة   

فهم معنى  أسماء الطلبة الرقم

 المفردات

ة النتيج قراءة المفردات نطق المفردات

ةالمعتدل  

 البيان

1 Abdullah Azam Hanif 65 65 61 6333   كاملغري  
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2 Afifah Putri Zafirah 61 61 51 5736 غري كامل 

3 Al Ghany Fajar Ramadhan 65 61 61 6236 غري كامل 

4 Azka Alfacri 61 61 51 5736 غري كامل 

5 Dharura Parasarwika 75 71 61 6833 غري كامل 

6 Fakharizi Arrafi Zhafir 65 61 51 5833 غري كامل 

7 Pathir Abyrama Ibrahim 81 71 61 71 كامل 

8 Firdaus Ridwanullah 71 65 61 65 غري كامل 

9 Firna Mehrunisa 75 71 71 7236 كامل 

11 Haikal Ibramsyah 71 65 61 65 غري كامل 

11 Iqgra Najla Khoirunnisa 65 61 41 55 غري كامل 

12 Muhammad Arsy 75 71 65 71 كامل 

13 Muhammad Fahri Aljahran 71 61 51 61 غري كامل 

14 Muhammad Fauzan 75 71 65 71 كامل 

15 Mustaqaful Fikri Az Zuhdi 81 75 71 75 كامل 

16 Nazwa Khairani Zhafir 85 18  كامل 82,6 81 

17 Nazwa Thasyaranni 85 75 75 7833 كامل 

18 Rahma Ayu Azzahra 75 71 71 7236 كامل 

19 Shandi Alditya Ardhana 81 75 71 75 كامل 

21 Shareva Cipta Rindu Eva 65 65 61 6333 غري كامل 

21 Thalitha Syafarina Suryadi 65 65 61 6333 غري كامل 

22 Wahyu Pradana Zen 71 65 61 65 غري كامل 

23 Yola Qonita 85 85 81 8333 كامل 

24 Zakiyah Nur Ramadina 75 71 65 71 كامل 
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دنىالطلبة الذين لم  يحصلوا على معيار االكتمال األ   31 

 %61,35 النسبة المائوية لغير النجاح النسبة الئوية                     

ىالطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األدن   33 

لنسبة المائوية للنجاحا   16,51% 

         
 

2جدول   
 بالمدرسة أبو هريرة الثالثالصف بيانات استيعاب المفردات لدى طلبة خالصة 

 الحكومية المحمدية األولى باندر المبونجاإلبتدائية  
 

طلبةعدد ال الرقم  مائوية النتيجة 

 %8 جيد جدا 2 1

 %38 جيد 9 2

 %38 مقبول 9 3

 %16 ناقص 4 4

    

 %111  24 مجموع العدد

 

جيد جدا  ن حيصلون هلى النتيجةالذيالطلبة أن   يعرفة من البيانات السابق 

( 39طالب )% 7جيد هو  ن حيصلون هلى النتيجةالذي(، الطلبة 9هو طالبان )%

ن الذيالطلبة أما  (39طالب )% 7مقبولة هو  ن حيصلون هلى النتيجةالذيوالطلبة 

استيعاب وهذا يدل هلى أن نتيجة (. 15طالب )% 4ناقص هو  حيصلون هلى النتيجة

 من قبل الدورة إىل الدورة األوىل. ثالث هناك الرتقية للصف الاملفردات 
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 نتيجة إجرائ الدورة الثانية .2

إجراء الدورة الثانية هو االستمرار من إجراء الدورة األوىل. هذا اإلجراء يركز كثريا 

قة قائمة باستخدام اسرتاتيجية بطاو التعليم  استماع ونطق املفردات. يفالطلبة لتدّرب 

 و الطلبة متحمسون يف اتباع يف هذه الدورة جيري جيدا.(  index card matchاملبارة )

ون و يفرح وهمهلى تدبري أنفسهم حيث أن هملية التعليم يسري جيدا ويقدرون التعليم، 

ويقدرون هلى نطق املفردات باجليد والصحيح من خالل يف التعلم  يتزيد نشاطهم

 (. index card matchبطاقة قائمة املبارة )اسرتاتيجية ستخدام ا

هو أن الطلبة قادرون هلى  ار املعقود يعرف أن هناك الرتقيةو من نتيجة االختب

طالبا  21ترقية استيعاب املفردات. والدليل هلى ذلك أن االطلبة قد فهموا املفردات هو 

قد كما . 19،5طالب أو %4معيار االكتمال هو والطلبة الذين مل حيصاون هلى  93،3 %أو 

 يف اجلدول التايل:بني 

 2جدول 

 في استيعاب المفردات لدى طلبة الصف نات نتائج االختبار للدورة الثانيةبيا

 الثالث أبو هريرة بالمدرسة اإلبتدائية المحمدية األولى باندار المبونج

    معيار النتيجة   

فهم معنى  أسماء الطلبة الرقم النتيجة  قراءة المفردات نطق المفردات  البيان
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 المعتدلة المفردات

1 Abdullah Azam Hanif 75 71 65 71 كامل 

2 Afifah Putri Zafirah 71 71 61 6736 غري كامل 

3 Al Ghany Fajar Ramadhan 75 75 71 7333 كامل 

4 Azka Alfacri 75 71 65 71 كامل 

5 Dharura Parasarwika 81 71 71 7333 كامل 

6 Fakharizi Arrafi Zhafir 75 75 71 7333 كامل 

7 Pathir Abyrama Ibrahim 85 75 75 7833 كامل 

8 Firdaus Ridwanullah 71 71 71 71 كامل 

9 Firna Mehrunisa 81 75 71 75 كامل 

11 Haikal Ibramsyah 71 71 65 6736 غري كامل 

11 Iqgra Najla Khoirunnisa 75 71 65 71 كامل 

12 Muhammad Arsy 75 71 65 71 كامل 

13 Muhammad Fahri Aljahran 75 75 65 7236 كامل 

14 Muhammad Fauzan 81 75 71 75 كامل 

15 Mustaqaful Fikri Az Zuhdi 85 75 71 75 كامل 

16 Nazwa Khairani Zhafir 91 58  71 58  كامل 

17 Nazwa Thasyaranni 91 81 75 8236 كامل 

18 Rahma Ayu Azzahra 81 71 71 7333 كامل 

19 Shandi Alditya Ardhana 85 81 75 81 كامل 

21 Shareva Cipta Rindu Eva 71 71 61 6738 غري كامل 

21 Thalitha Syafarina Suryadi 75 75 65 7236 كامل 

22 Wahyu Pradana Zen 75 71 61 68   كاملغري  
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23 Yola Qonita 91 85 81 85 كامل 

24 Zakiyah Nur Ramadina 75 75 65 7236 كامل 

 

 1 الطلبة الذين لم  يحصلوا على معيار االكتمال األدنى 

 %5,,3 النسبة المائوية لغير النجاح النسبة الئوية                     

 02 الطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األدنى 

 %51,1 النسبة المائوية للنجاح 

 

 11جدول 

 بالمدرسة أبو هريرة الثالثالصف بيانات استيعاب المفردات لدى طلبة خالصة 
 الحكومية المحمدية األولى باندر المبونجاإلبتدائية  

 

طلبةعدد ال الرقم  مائوية النتيجة 

 %17 جيد جدا 4 1

 %66 جيد 16 2

 %17 مقبول 4 3

 %1 ناقص 1 4

    

 %111  24 مجموع العدد

 

جيد  ن حيصلون هلى النتيجةالذيالطلبة أن  ة يعرفالبيانات السابق بناء هلى

طالبا   15جيد هو  ن حيصلون هلى النتيجةالذي(، الطلبة 15طالب )% 4جدا هو 

( أما الطلبة 19طالب )% 4مقبولة هو  ن حيصلون هلى النتيجةالذي( والطلبة 55)%
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وهذا يدل هلى أن نتيجة (. 1طالب )% 1ناقص هو  هلى النتيجةن حيصلون الذي

 إىل الدورة الثانية. من الدورة األوىل ثالث هناك الرتقية للصف الاستيعاب املفردات 

 

استيعاب المفردات بعد تطبيق استراتيجية بطاقة قائمة  د. بحث نتائج ترقية

هريرة بالمدرسة ( لطلبة الصف الثالث أبو Index Card Matchالمبارة )

 اإلبتدائية المحمديى األول باندار المبونج

هن نتيجة حبث اإلجرائي اليت قامت به الباحثة  الشرحالبحث هنا هو البيان و     

مدرس اللغة العربية ملادة املفردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هريرة مدرسة بالتعاون مع 

اسرتاتيجية كانت الباحثة كاملدرسة يف استخدام اإلبتدائية احملمدية األوىل باندار المبونج.  

راء بدورتني، لكل الدورة لقائني.  ج. يتم هذا اإل(Index Card Matchبطاقة قائمة املبارة )

قبل يف استيعاب املفردات كان استيعاب املفردات لدى طلبة هناك الرتقية من بيانات 

 31 %أوطالب  9د ى هو الطلبة الذين حيصلون هلى معيار االكتمال األأن الدورة 

   .91 %أو طالبا  19والطلبة الذين مل حيصلوا هلى معيار االكتمال األد ى هو 

 11الطلبة الذين حيصلون هلى معيار االكتمال األد ى هو  يف الدورة األوىل 

وبينما كان الطلبة الذين مل حيصلوا هلى معيار االكتمال األد ى  .44،93 أو % طالبا



97 
 

يف طلبة لدى استيعاب املفردات  لتوضيح وجود ترقيةو . 44،15طالبا أو %  13هو 

 فيمكن النظر إىل اجلدول التايل:الدورة األوىل 

 11جدول.

 Index Cardتوازن قدرة استيعاب المفردات بتطبيق استراتيجية بطاقة قائمة المبارة )

Match هريرة بالمدرسة اإلبتدائية ( في الدورة األولى لدى طلبة الصف الثالث أبو

 المحمدية األولى باندار المبونج

 

 الرقم

 

 أسماء الطلبة

  توزان استيعاب المفرداتلدى طلبة

                   

 للدورة األولى قبل الدورة

 البيان النتيجة البيان النتيجة  

   3  Abdullah Azam Hanif 43،3 غري كامل 53،3 غري كامل 

0 Afifah Putri Zafirah 49،5 غري كامل 49،5 غري كامل 

1 Al Ghany Fajar Ramadhan 49،5 غري كامل 52،5 غري كامل 

1 Azka Alfacri 49،5 غري كامل 49،5 غري كامل 

6 Dharura Parasarwika 49،5 غري كامل 59،3 غري كامل 

5 Fakharizi Arrafi Zhafir 49،5 غري كامل 49،3 غري كامل 

, Pathir Abyrama Ibrahim 53،3 كامل 91 غري كامل 

5 Firdaus Ridwanullah 53،3 غري كامل 54 غري كامل 

9 Firna Mehrunisa 92،5 كامل 92،5 كامل 

32 Haikal Ibramsyah 52،5 غري كامل 54 غري كامل 
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33 Iqgra Najla Khoirunnisa 41 غري كامل 44 غري كامل 

30 Muhammad Arsy 51 كامل 91 غري كامل 

31 Muhammad Fahri Aljahran 43،3 غري كامل 51 غري كامل 

31 Muhammad Fauzan 53،3 كامل 91 غري كامل 

36 Mustaqaful Fikri Az Zuhdi 93،3 كامل 94 كامل 

35 Nazwa Khairani Zhafir 92،5 29 كامل  كامل 5,

3, Nazwa Thasyaranni 99،5 كامل 93،3 كامل 

35 Rahma Ayu Azzahra 91 كامل 92،5 كامل 

39 Shandi Alditya Ardhana 94      كامل      94 كامل 

02 Shareva Cipta Rindu Eva 41 غري كامل 53،3 غري كامل 

03 Thalitha Syafarina Suryadi 49،5 غري كامل 53،3 غري كامل 

00 Wahyu Pradana Zen 49،3 غري كامل 54 غري كامل 

01 Yola Qonita 93،3 كامل 93،3 كامل 

01 Zakiyah Nur Ramadina 53،3 كامل 91 غري كامل 

األدنى الطلبة الذين لم  يحصلوا على معيار االكتمال   3, 

 %2, النسبة المائوية لغير النجاح قبل الدورة

دنىالطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األ   , 

 %12 النسبة المائوية للنجاح 

   

األدنى الطلبة الذين لم  يحصلوا على معيار االكتمال   31 

 %61,35 النسبة المائوية لغير النجاح للدورة األولى

دنىالطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األ   33 

 %16,51 النسبة المائوية للنجاح 
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قائمة  كانت استجابة الطلبة جيدة يف الدورة الثانية باستخدام اسرتاتيجية بطاقة 

بناءا هلى التعليم الشامل يف اللقاء األول و هلى أساس . (Index Card Matchاملبارة )

يف اللقاء الثاين يعرف أن الطلبة الذين حيصلون هلى معيار االكتمال األد ى هو  االختبار

طالبا. ومن قبل الدورة الطلبة الذين حيصلون هلى معيار االكتمال  24طالب من  4

والطلبة الذين مل حيصلوا هلى معيار االكتمال األد ى هو  31 %أوطالب   9األد ى هو 

   .91 %أو طالبا  19

 11يف الدورة األوىل الطلبة الذين حيصلون هلى معيار االكتمال األد ى هو  

. وبينما كان الطلبة الذين مل حيصلوا هلى معيار االكتمال األد ى 44،93طالبا أو % 

. ولتوضيح وجود ترقية استيعاب املفردات لدى طلبة يف 44،15طالبا أو %  13هو 

 الدورة األوىل والثانية فيمكن النظر إىل اجلدول التايل:

 12جدول 
 باستخدامأبو هريرة  ترقية استيعاب المفردات لدى طلبة الصف الثالث 

 (Index Card Matchاستراتيجية بطاقة قائمة المبارة ) 

 أسماء الطلبة الرق
استيعاب المفرداتلدى طلبةتوزان    

 

 للدورة الثانية للدورة األولى قبل الدورة

جةالنتي البيان النتيجة     البيان النتيجة البيان 
 

3 Abdullah Azam Hanif 43،3 كامل 91 غري كامل 53،3 غري كامل 

0 Afifah Putri Zafirah 49،5 غري كامل 59،5 غري كامل 49،5 غري كامل 
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1 Al Ghany Fajar Ramadhan 49،5 كامل 93،3 غري كامل 52،5 غري كامل 

1 Azka Alfacri 49،5 كامل 91 غري كامل 49،5 غري كامل 

6 Dharura Parasarwika 49،5 كامل 93،3 غري كامل 59،3 غري كامل 

5 Fakharizi Arrafi Zhafir 49،5 كامل 93،3 غري كامل 49،3 غري كامل 

, Pathir Abyrama Ibrahim 53،3 كامل 99،3 كامل 91 غري كامل 

5 Firdaus Ridwanullah 53،3 كامل 91 غري كامل 54 غري كامل 

9 Firna Mehrunisa 92،5 كامل 94 كامل 92،5 كامل 

32 Haikal Ibramsyah 52،5 غري كامل 59،5 غري كامل 54 غري كامل 

33 Iqgra Najla Khoirunnisa 41 كامل 91 غري كامل 44 غري كامل 

30 Muhammad Arsy 51 كامل 91 كامل 91 غري كامل 

31 Muhammad Fahri Aljahran 43،3 كامل 92،5 غري كامل 51 غري كامل 

31 Muhammad Fauzan 53،3 كامل 94 كامل 91 غري كامل 

36 Mustaqaful Fikri Az Zuhdi 93،3 كامل 94 كامل 94 كامل 

35 Nazwa Khairani Zhafir 92،5 59 كامل 49 كامل 5,  كامل 

3, Nazwa Thasyaranni 99،5 كامل 92،5 كامل 99،3 كامل 

35 Rahma Ayu Azzahra 91 كامل 93،3 كامل 92،5 كامل 

39 Shandi Alditya Ardhana 94     كامل 91 كامل 94 كامل 

02 Shareva Cipta Rindu Eva 41 غري كامل 59،5 غري كامل 53،3 غري كامل 

03 Thalitha Syafarina Suryadi 49،5 كامل 92،5 غري كامل 53،3 غري كامل 

00 Wahyu Pradana Zen 49،3 غري كامل 59 غري كامل 54 غري كامل 

01 Yola Qonita 93،3 كامل 94 كامل 93،3 كامل 

01 Zakiyah Nur Ramadina 53،3 كامل 92،5 كامل 91 غري كامل 

األدنى معيار االكتمالالطلبة الذين لم  يحصلوا على    3, 
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 %2, النسبة المائوية لغير النجاح 

دنىالطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األ قبل الدورة  , 

 %12 النسبة المائوية للنجاح 

   

األدنى الطلبة الذين لم  يحصلوا على معيار االكتمال   31 

 %61,35 النسبة المائوية لغير النجاح 

األولىللدورة  دنىالطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األ   33 

 %16,51 النسبة المائوية للنجاح 

   

األدنى الطلبة الذين لم  يحصلوا على معيار االكتمال   1 

ثانيةللدورة ال  %5,,3 النسبة المائوية لغير النجاح 

دنىالطلبة الذين يحصلون على معيار االكتمال األ   02 

المائوية للنجاحالنسبة    51,1% 

 

املصدر: : نتيجة قبل الدورة و اختبار الدورة األوىل  والدورة الثانية لرتقية استيعاب املفردات لدى طلبة الصف 
 الثالث أبو هريرة باملدرسة اإلبتداءية احملمدية األوىل باندلر المبونج

 
 

املفردات حصلت هلى نتيجة استيعاب أن استنادا إىل الدورة األوىل والثانية و 

طلبة لدى نتيجة استيعاب املفردات  ويف آخر البحث، كانت .الرتقية يف كل الدورة

أهاله،  ات املذكورةمن البيان.  93،3 %وصلت إىل النتيجة الصف الثالث أبو هريرة 

الرتقية جيدة يف فهم وقعت هلى الطلبة هند استيعاب املفردات أن تستنبط الباحثة 

 .(Index Card Matchاسرتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )بعد استخدام  املفردات 



 
 

 الباب الخامس  

 واقتراحات الخالصة

 الخالصة .أ

منها: كانت  لبيانات احملصولة فيمكن اخلالصةاعتمادا على نتيجة البحث وا

هي من قبل الدورة الطلبة يف استيعاب املفردات  هناك الرتقية لدى طلبة نتيجة املفردات 

أما الطلبة الذين مل  .03أو % طالب 7الذين  حيصلون على معيار االكتمال هو 

الطلبة الذين   . ويف الدورة األوىل73طالبا أو % 77حيصلوا على معيار االكتمال هو 

زيادة الرتقية يف الدورة . مث  83،04طالبا أو % 77هو  حيصلون على معيار االكتمال

أما  40،0طالبا أو % 03 الطلبة الذين  حيصلون على معيار االكتمال هوهو  الثانية

 . 77،1طالب % 8 على معيار االكتمال هوحيصلوا  مل بة الذين الطل

انطالقا من البيانات السابقة تستنبط الباحثة أن تطبيق اسرتاتيجية بطاقة 

نتيجة استيعاب ( ملادة املفردات قادر على ترقية Index Card Matchقائمة املبارة )

تدائية احملمدية األوىل باندار املفردات لدى طلبة الصف الثالث أبو هريرة باملدرسة اإلب

 المبونج.
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 اقتراحات  .ب

استنادا إىل النتيجة احملصولة بعد البحث، هناك األشياء ميكن أن تقدمها الباحثة 

 :و من هذه األشياء هي كما يف التايلبالبحث املتعلقة 

 .البد للمدرس تطبيق االسرتاتيجية املناسبة لرتقية جودة التعليم .7

  .يعد اعداد تاما ليكون التعليم يسري جيدا للمدرس البد له أن .0

 Index Cardبطاقة قائمة املبارة ) للمدرس تطبيق اسرتاتيجية ميكن .0

Matchكأحد البديل من التعليم يف ترقية استيعاب املفردات ). 

 .( وفقا للمادة املبحوثةRPPاستعد املدرس اعداد خطة التعليم ) .8

 احرتاميف التعلم و  اجتهادعملية التعليم باجليد و  اتباع ينبغي على الطلبة .3

 .املدرس ويتخلق بأخالق الكرمية أثناء عملية التعليم

هذه الرسالة العلمية هناك املباحث التالية اليت تكملها  فرتجو الباحثة .6

 وهي باستخدام االسرتاتيجية أكثر فعالة وجذابة.
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CONTOH KARTU SOAL DAN JAWABAN 

 

                      Kartu Soal                                                                          Kartu Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 َشْعرٌ 

Kaki  ٌَعْين 

َسنٌ لٌ   

 Perut ر ْجلٌ 

Telapak Kaki 

Lidah 

Rambut 

ْصرٌ َصاَلُةٌْالعٌَ  



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َقَدمٌ 

 َبْطنٌ 

رٌ َصاَلُةٌالظُّهٌْ  

حٌ َصاَلُةٌالُصبٌْ  

ر بَصاَلُةٌْالَمغٌْ  

 

 ٌِ  

Sholat Asar 

Waktu Sholat 

Sholat Isya 

mata 

Sholat Zuhur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌِ ْالع شٌََصاَلُةٌ ءا  

اَلةٌَُأْوقءاُتٌالصٌ   Sholat Subuh 

 

Sholat Magrib 



MATERI MUFRADAT 

م االنسانجس  

 المفردات معني  المفردات معني
Dagu   ُذَقن Kepala   رَْأس 

Tangan   َيد Rambut   َشْعر 
Dada   َصْدر Mata   َعْي 
Perut   َبْطن Bulu Kening   َحاِجب 
Kaki   رِْجل Hidung   أَْنف 

Telapak Kaki   َقَدم Telinga   أُُذن 
Siku   ِمْرَفق Mulut   َفم 
Kuku   ظُْفر Lidah   ِلَسن 
Beris   َساق Gigi   ِسن 

 

MATERI MUFRADAT 

 المفردات معني
Sholat  Zuhur   َصاَلُة الظُْهر 

Sholat Magrib   َصاَلُة الَمْغر ب 

Waktu Sholat َأْوقَاُت الصَّاَلة 
Sholat Subuh   َصاَلُة الُصْبح 

Sholat Asar   َصاَلُة الَعْصر 

Sholat Isya َصاَلُة  الع َشاء 



 



LEMBAR SOAL TES SIKLUS I 

 

 

1. Bacalah mufradat dibawah ini dengan baik dan benar kemudian terjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia! 

 

رَْأسٌ . 1  
َسنٌ ل ٌٌ.2  
َعْينٌ . 3  
ُأُذنٌ . 4  
َصْدرٌ . 5  

2. Terjemahkan kata dibawah ini kedalam bahsasa arab! 

     1. Kaki  

2. Dagu 

3. Telapak Kaki 

4. Perut  

5. Tangan  

 

 



LEMBAR SOAL TES SIKLUS II 

 

1. Bacalah mufradat dibawah ini dengan baik dan benar lemudian terjemahkn 

kedalam bahasa Indonesia! 

َصاَلُةٌالصُّْبحٌ ٌ.1  

َصاَلُةٌالظُّْهرٌ . 2  

ُتٌالصَّالَةٌ اَأْوقٌَ. 3  

َصاَلُةٌْالَعْصرٌ . 4  

  َصاَلُةٌْالَمْغر بٌ ٌ.5

2. Terjemahkan kata dibawah ini  kedalam bahasa arab! 

    1. Sholat Isya 

2. Sholat lima waktu 

3. Siku 

4. Mulut 

5. Dada 



LEMBAR OBSERVASI 

KEGIANTAN PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK 

SIKLUS I & II 

N

O 

Objek yang Diamati YA Tidak Ket 

1 Peserta didik mengucapkan salam dan 

berdoa bersama 
   

2 Peserta didik memulai pembelajaran 

dengan ucapan basmalah 

   

3 Peserta didik memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 
   

4 Menyimak dan menirukan serta membaca 

ujaran/mufradat yang diucapkan oleh guru 
   

5 Peserta didik menulis mufradat yang ada 

di papan tulis 
   

6 Peserta didik menanggapi pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

   

7 Peserta didik dengan serius 

memperhatikan penjelasan guru 

   

8 Peserta didik mengikuti pembelajar 

mufradat menggunakan strategi index 

card match  dengan baik 

   

9 Keaktifan peserta didik ketika tanya jawab 

tentang mufradat 
   

10 Peserta didik mengerjakan post tes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI 

KEGIANTAN GURU PADA 

SIKLUS I & II 

NO Objek yang Diamati YA Tidak Ket 

1 Guru dengan baik mengucapkan salam 

dan berdoa bersama 

   

2 Guru dengan baik memeriksa 

kehadiran, dan menanyakan kabar 

peserta didik 

   

3 Guru menjelaskan materi yang akan 

dipelajari 
   

4 Guru memperkenalkan strategi yang 

akan diterapkan pada materi mufradat 
   

5 Guru menyampaikan materi mufradat     

6 Peserta didik diminta minyimak dan 

menirukan bacaan mufradat 
   

5 Guru dengan baik memberikan 

penjelasana tentang langkah-langkah 

strategi index card match. Sehinga 

peserta didik bisa melaksannya.  

   

7 Guru membagikan kartu mufradat    

 Guru meminta peserta didik unuk 

mencari pasangan dengan kartu yang 

telah dipegang. Setelah peserta didik 

menemukan pasangan masing-masing 

peserta didik diminta untuk 

membacakan kartu soal dan katu 

jawaban 

   

8 guru dengan baik memberikan 

evaluasi setelah penerapan strategi 

index card match selesai 

   

9 Menyimpulkan materi pembelajaran    

10 Guru dengan baik menutup kegiatan 

belajar mengajar 
   

 

 

 

 



KISI-KISI WAWANCARA DENGAN GURU 

1. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan mengajar bahasa arab di kelas III? 

2. Apakah sebelumnya bapak sudah menerapkan strategi index card match pada saat 

proes belajar mengajar? 

3. Bagaimana pandangan bapak terhadap pembelajaran dengan mengunakan strategi 

index card match? 

4. Bagaimana pandangan bapak tentang peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi index card match? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA PRA PELAKSANAAN PENELITIAN 

1. Metode apa yang sering bapak gunakan dalam proses pembelajaran bahasa arab? 

2. Strategi apa yang sering bapak terapkan dalam proses pembelajaran bahasa arab? 

3. Bagaimana minat peserta didik dalam pembelajaran bahasa arab? 

4. Bagaimanakah penguasaan mufradat peserta didik khususnya dikelas III Abu 

Hurairah? 

5. Hambatan apa saja yang bapak alami maupun peserta didik dalam pembelajran 

bahasa arab? 

6. Menurut bapak apa factor kurangnya penguasaan mufradat pada peserta didik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERANGKA TES TERTULIS 

SIKLUS I 

 

1. Terjemahkan kedalam bahasa arab! 

1. Kepala  

2. Hidung  

3. Telinga  

4. Kaki 

5. Dagu 

6. Rambut 

7. Telapak kaki 

2. Terjemahkan kedalam bahasa Indonesia? 

 َعْين .1
 َفمٌ  .2
 َشْعرٌ  .3
4. ٌٌ  رَْأس 
َسنٌ لٌ  .5  
 َصْدرٌ  .6
ٌُأُذنٌ  .7  
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DAFTAR NILAI PENGUASAAN MUFRADAT PESERTA DIDIK KELAS III ABU 

HURAIRAH SD MUHAMMADIYAH I BADAR LAMPUNG SIKLUS I 

  

 

 

 

Indikator 

Mufradat 

   

NO NAMA 1 2 3 Rata-

rata 

Ket 

1 Abdullah Azam Hanif 65 65 60 63,3 TT 

2 Afifah Putri Zafirah 60 60 50 57,6 TT 

3 Al Ghany Fajar Ramadhan 65 60 60 62,6 TT 

4 Azka Alfacri 60 60 50 57,6 TT 

5 Dharura Parasarwika 75 70 60 68,3 TT 

6 Fakharizi Arrafi Zhafir 65 60 50 58,3 TT 

7 Pathir Abyrama Ibrahim 80 70 60 70 T 

8 Firdaus Ridwanullah 70 65 60 65 TT 

9 Firna Mehrunisa 75 70 70 72,6 T 

10 Haikal Ibramsyah 70 65 60 65 TT 

11 Iqgra Najla Khoirunnisa 65 60 40 55 TT 

12 Muhammad Arsy 75 70 65 70 T 

13 Muhammad Fahri Aljahran 70 60 50 60 TT 

14 Muhammad Fauzan 75 70 65 70 T 

15 Mustaqaful Fikri Az Zuhdi 80 75 70 75 T 

16 Nazwa Khairani Zhafir 85 85 80 83,3 T 

17 Nazwa Thasyaranni 85 75 75 78,3 T 

18 Rahma Ayu Azzahra 75 70 70 72,6 T 

19 Shandi Alditya Ardhana 80 75 70 75 T 

20 Shareva Cipta Rindu Eva 65 65 60 63,3 TT 

21 Thalitha Syafarina Suryadi 65 65 60 63,3 TT 

22 Wahyu Pradana Zen 70 65 60 65 TT 

23 Yola Qonita 85 85 80 83,3 T 



24 Zakiyah Nur Ramadina 75 70 65 70 T 

 

Indikator mufradat: 

1. Pemahamman arti Mufradat 

2. Mengucapkan mufradat 

3. Bacaan mufradat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR NILAI PENGUASAAN MUFRADAT PESERTA DIDIK KELAS III ABU 

HURAIRAH SD MUHAMMADIYAH I BADAR LAMPUNG SIKLUS II 

   Indikator 

mufradat 

   

NO NAMA 1 2 3 Rata-

rata 

Ket 

1 Abdullah Azam Hanif 75 70 65 70 T 

2 Afifah Putri Zafirah 70 70 60 67,6 TT 

3 Al Ghany Fajar Ramadhan 75 75 70 73,3 T 

4 Azka Alfacri 75 70 65 70 T 

5 Dharura Parasarwika 80 70 70 73,3 T 

6 Fakharizi Arrafi Zhafir 75 75 70 73,3 T 

7 Pathir Abyrama Ibrahim 85 75 75 78,3 T 

8 Firdaus Ridwanullah 70 70 70 70 T 

9 Firna Mehrunisa 80 75 70 75 T 

10 Haikal Ibramsyah 70 70 60 67,6 TT 

11 Iqgra Najla Khoirunnisa 75 70 65 70 T 

12 Muhammad Arsy 75 70 65 70 T 

13 Muhammad Fahri Aljahran 75 75 65 72,6 T 

14 Muhammad Fauzan 80 75 70 75 T 

15 Mustaqaful Fikri Az Zuhdi 85 75 70 75 T 

16 Nazwa Khairani Zhafir 90 80 70 80 T 

17 Nazwa Thasyaranni 90 80 75 82,6 T 

18 Rahma Ayu Azzahra 80 70 70 73,3 T 

19 Shandi Alditya Ardhana 85 80 75 80 T 

20 Shareva Cipta Rindu Eva 70 70 60 67,6 TT 

21 Thalitha Syafarina Suryadi 75 75 65 72,6 T 

22 Wahyu Pradana Zen 75 70 60 68 TT 

23 Yola Qonita 90 85 80 85 T 



24 Zakiyah Nur Ramadina 75 75 65 72,6 T 

 

Indikator mufradat: 

4. Pemahamman arti Mufradat 

5. Mengucapkan mufradat 

6. Bacaan mufradat 
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