
 

العربية لدى الطلبة م اللغة التعلية نتائج لترق  مطابقة بطاقت الفهرسةإستراتيجية  تطبيق

  المبونج الغربية ١بمدرسة المتوسطة االسالمية  الحكومية  الصف الثامن ج

 رسالة علمية

  ول على الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبيةمقدمة لتكملة الشروط للحص

 

 عالم الدين :إعداد 

    ١٣١١٠٢٠٠٨٥ :رقم القيد 

  

  

  بونجدين إينتان اإلسالمية الحكومية النجامعة را

   التعليمكلية التربية و 

 قسم تعليم اللغة العربية

 م ٢٠١٨/ هـ  ١٤٣٩
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العربية لدى الطلبة م اللغة التعللترقية نتائج   مطابقة بطاقت الفهرسةتطبيق إستراتيجية 

  المبونج الغربية ١المتوسطة االسالمية  الحكومية بمدرسة  الصف الثامن ج

  

  رسالة علمية

 مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبية

 

  : إعداد

 عالم الدين

    ١٣١١٠٢٠٠٨٥        

  قسم التعليم اللغة العربية 

  

  جسترياملا عبد احلميدالدكتورندس احلاج :  املشرف االول

  جستريالدكتور احلاج حممد أكمان شاه املا:  الثاينف املشر 

  

  كلية التربية و التعليم

  بالجامعة رادين انتان االسالمية الحكومية المبونج

  ه۱٤٣٩/  م٢٠۱٨
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 عالم الدين

١٣١١٠٢٠٠٨٥  

 رُ ثَـ كْ أَ  ونَ كُ تَ  أنْ  نُ كِ  ميُْ اليت ةُ مَ هِ مُ وَ ، نَ يْ ارِ مَ التَّ  رُ يْـ فِ وْ تَـ . ةِ بَ لَ م الطَّ التعلّ  جُ تائِ نَ  ةِ يَ قِ رْ  تَـ َىل إِ  العربيةَ  اللغةَ  مُ لِّ عَ ى مُ عَ سْ يَ 

 ات التعلّ يَ اسرتاتيجِ  انِ قَ تْـ ِإلِ  نيَ مِ من املعلِّ  لوبٌ طْ مَ . دِ وْ دُ ى احلُ صَ قْ يف أَ  النتائجِ  قْ حتَُقِ  م ولكن ملْ ا يف التعلّ اطً شَ نَ 
ُ
 ةِ فَ لِ تَ خْ م امل

  مطابقة بطاقت الفهرسةإسرتاتيجية  قُ يْ بِ طْ تَ  فُ دَ هْ ، يُـ  امٍ عَ  لٍ كْ شَ بِ . مهُ نْـ دة مِ احِ وَ    مطابقة بطاقت الفهرسةواسرتاتيجية 

م اع لدى الطلبة على التعلّ دَ بْ ار واِإل كَ تِ بْ واإلِ  شاطَ النَّ زُ فَ اسي حتَْ رَ الدِ  ها يف الفصلِ راؤُ جْ إِ  مُّ تِ م اليت يَ التعلّ  ةُ يَ لِ مَ عَ  لِ عْ إىل جَ 

 عَ تِ ة وممُْ يَّ الِ عَ فِ بِ  ذِ يْ فِ تنْ والَ 
ُ
  .ةعَ قِ وَ تَـ ة ومُ يَ الِ م من الطلبة عَ لنتائج التعلّ ا عِ قِ وَ تَـ ة، ومن امل

 قِ رَ يُـ لِ  ميكن   مطابقة بطاقت الفهرسةبتطبيق إسرتاتيجية  لْ هَ  ةِ فَ رِ عْ ِلمَ من هذا البحث هو  فُ دْ اهلَ 
َ
م نتائج التعلّ  ي

العام الدراسي  المبونج الغربية ١درسة املتوسطة االسالمية  احلكومية املب العربية لدى الطلبة الصف الثامن جاللغة 

  مطابقة بطاقت الفهرسةيف هذا البحث هي هل تطبيق إسرتاتيجية   ثِ حْ البَ  ةَ لَ كِ شْ مُ  نَّ أَ  ْنيَ يف حِ .   ٢٠١٧/٢٠١٨

المبونج  ١مبدرسة املتوسطة االسالمية  احلكومية  العربية لدى الطلبة الصف الثامن جم اللغة لريقي نتائج التعلّ  ميكن

  .٢٠١٧/٢٠١٨الغربية  العام الدراسي 

 مُ دِ خْ تَ سْ اليت يَ  اتِ انَ يَ البَـ  عُ مجَْ  اتُ يَ نِ قْ تَـ 
ُ
 لِ ؤَ ها امل

ُ
 أن التقنيات ْني ار ، يف حِ بَ تِ خْ ة واِال ظَ حَ َال ف يف هذا البحث هي امل

 ائِ ثَ ة هي الوَ مَ اعِ الدَّ 
ُ
  دُ يْ دِ حتَْ . ةلَ ابَـ قَ ق وامل

َ
ى لَ عَ  لُ وْ صُ ميكن احلُ   أنهُ ِين عْ يَـ  اات ، ممَِ انَ يَ البَـ  رُ دَ صْ مَ  دِ يْ دِ حْ تَ لِ  دُ هْ ع هو اجلُ وْ ضُ وْ امل

مبدرسة املتوسطة االسالمية  احلكومية  البحث الطلبة الصف الثامن جيف هذا البحث، كان موضوع . بيانات البحث

مطابقة م اللغة العربية باستخدام إسرتاتيجية المبونج الغربية، يف حني أن اهلدف من هذا البحث هو تنفيذ التعلّ  ١

  . بطاقت الفهرسة

مطابقة إسرتاتيجية  ذَ يْ فِ نْ اج أن تَـ تَ نْ تِ سْ ميكن اِ   مطابقة بطاقت الفهرسةمن نتائج البحث لتنفيذ اسرتاتيجية 

 رقِ يُ  ميكن أنْ   بطاقت الفهرسة
َ
درسة املتوسطة االسالمية  املب الطلبة الصف الثامن جم اللغة العربية لدى نتيجة التعلّ  ي

ار هو بَ تِ خْ د اِ عْ ة الطلبة  بَـ مَ يْ القِ  ةُ طَ سِ وَ تَـ  ، مُ َىل وْ األُ  ةِ رَ وْ الدَّ يف . ٢٠١٧/٢٠١٨لدراسي المبونج الغربية العام ا ١احلكومية 

، يف حني أن الطلبة الذين ٪٦٣.٨ة بَ سْ الطلبة مع نِ  ٢٣لون إىل اكتمال صِ هناك طلبة الذين يَ   حُ ضَ تَ يَـ وَ ، ٦٨.٤

يصلون إىل  الذين هناك الطلبةة يَ انِ الثَ  ورةِ يف الدَّ . ٪٣٦.٢ة الطلبة مع نسب ١٣ غَ لَ ل بَـ مِ كتُ  حيقيقون النتائج اليت ملَْ 

  .٪١٦.٧طالبا بنسبة  ٦و إىل اكتمال إىل لُ صِ ا الطلبة مل يَ مَ نَ يْـ ، بَـ  ٪٨٣.٣طالبًا بنسبة  ٣٠اكتمال 
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 شعار

 ۡ� ��
ۡ�ِ ٱُ�َ� َ�ٰ�ٌِ� َءا�َ�َٓء  أَ �ُۡ� َ�ۡ�  ۦۗ ّ�ِ�َِوَ��ُۡ��اْ رَۡ�ََ� رَ  �ِ�َ�ةَ ٱَ��ِ�ٗ�ا َو�َ�ٓ�ِٗ�� َ�َۡ�ُر  ��

ِ��َ ٱ�َۡ�َ��ِي  ِ��َ ٱَ�ۡ��َُ��َن وَ  �� ُ� أُْو�ُ�اْ  �� ���ََ��َ ��َ �َۡ�ٰ�ِ ٱَ� َ�ۡ��َُ��َنۗ إِ��
َ
�ۡ �   

Artinya 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 

yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran. (Q.S. Al-Zumar: 9)1 

 

   

                                                             
1 Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: CV. Aisyiah, 2001), h. 367 
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  إهداء

  

 :إىل  ت هذه الرسالة العلميةأهدي

اين ، ، وتوجيه الذان تربياينوالديين األب احملبوب حممد نظام واألم احملبوبة نورملي   .١

، سواء ماديا ومعنويا، ويدعواين إىل جناحي بكل الصرب، وتقدمي التشجيع ويرعاين

ادين انتان جبامعة االسالمية احلكومية ر  هذه الرسالة العلميةاستكمال يف إليصال 

 .اآلخرة يرمحهما يف الدنيا واهللا سبحانه وتعاىل  عسى ،المبونج

دي اعي احملبوبة ، وأخوأخيت احملبوبة ميلياين، Amdعارف سابوترا  أخي احملبوب .٢

 .يف إكمال التعليم دائما نجاحيل الذين يدعونأمري حسن  وأخي الصغري ايراوان

نضجت يف التفكري  رادين انتان المبونج اليت يةاجلامعة اإلسالمية احلكوماحملبوبة،  .٣

 .والتصرف
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  تباترجمة الك

 

الرابع من  اإلبن ١٩٩٤ديسمرب  ٠١عامل الدين، ولد يف قرية تاجنونج رايا بتاريخ 

  .من حممد نظام و نورمليمخسة أشقاء، 

درسة امل اآلن(تاجنونج رايا  ٢ اإلسالمية احلكومية االبتدائيةيبدأ التعليم من املدرسة 

. ٢٠٠٧يف عام  و خترج ٢٠٠١يف عام ) الغربيةالمبونج  1 اإلسالمية احلكومية االبتدائية

 1 اإلسالمية احلكومية االبتدائيةيف املدرسة  نشط يف األنشطة الالصفية الكشفيةوالكتاب ي

ية املدرسة املتوسطة االسالمية احلكوميف  مث استمر الكتاب التعليم املتوسط. الغربيةالمبونج 

 اتبع الكتابهنا، قد  يتعلم الكتابوخالل . ٢٠١٠يف عام  الغربية وخترجالمبونج  ١

يف العام الدراسي  OSIS وكان مناظم، )IPA( الطبعية األنشطة الالصفية الكشفية والعلوم

٢٠٠٨/٢٠٠٩.  

املدرسة  دراسته الثانوية يف الكتاب واستمر ٢٠١٠عالوة على ذلك، منذ عام و 

يف خمتلف األنشطة  الكتابوشارك . ٢٠١٣ليوا وخترج يف عام  1 يةالثانوية احلكوم
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الالصفية  ، و٢٠١٠رئيس يف عام ال، وأصبح نائب (ICT)الالصفية مثل فريق احلاسب 

-٢٠١٠يف  OSISوينشط الكتاب كمناظم  ،2010-2013  (Rohis) اإلسالمية الروحية

 و الشباب االسالمية احتاد الطلبة كمناظم الكتابكلف   ٢٠١٢-٢٠١١مث يف . ٢٠١٢

  . (P2RM)المبونج الغربية 

يف جامعة ) PBA( يف قسم التعليم اللغة العربية الكتاب تسجيل ٢٠١٣يف عام 

 UKM-F الكتاب املسؤولية منوحيمل . المبونج انتان رادين احلكومية اإلسالمية

يكون  وحاليا يزال الكتاب. ٢٠١٥حىت عام  ٢٠١٤يف عام  KIM عربة يف قسم

 .الغربية المبونج ODOJ  مامناظ
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 كلمة الشكر والتقدير

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وكل النعمة والرمحة والعنايةالرزاق  الذي خلق العامل ويعطيالعاملني، احلمد هللا رّب 

لفرصة ا بالسجود ألنه قد أعطين من نعمته املؤلف وفر. جلميع عباده على األرض

 هذه الرسالة العلمية ليساحلواجز املوجودة يف استكمال . هذه الرسالة العلميةالستكمال 

، ولكن مع الوعي الذايت وإصالح النفس أن املؤلف هو عبد اهللا اليت ال للمؤلفشكوى ال

صلى اهللا  النيب حممد صالة وسلما على. هملةاملضعيفة و الو  النسيانميكن فصلها عن طبيعة 

  .هو الذي نتطلع دائما شفاعته يف يوم القيامة. امجعني وأتباعه صحبهو  وإىل اله، لمعليه وس

ري من املساعدة من خمتلف على الكث إلعداد هذه الرسالة، حيصل املؤلفيف حماولة 

ولذلك، يف هذه املناسبة، يقول . ة، سواء يف شكل مساعدات مادية أو معنوياألطراف

على . يزاف املعنية لكتابة هذه الرسالة بكل املشاركة والتحفشكرا جزيال جلميع األطر  املؤلف

 :شكرا على وجه اخلصوص يقول املؤلف
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جامعة االسالمية  والتعليمبية الرت عميد كلية  املاجستري نور،األ خري. األستاذ احلاج .١

 .رادين إنتان المبونج احلكومية

للغة العربية بكلية الرتبية سفاري داود، املاجستري رئيس لقسم التعليم ا. الدكتور .٢

 .والتعليم جامعة االسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج

قدم اإلرشاد  يالذ االول، ، املاجستري املشرفالدكتورندس احلاج عبد احلميد .٣

 .يف إجناز هذه الرسالة العلمية للمؤلفوالتوجيه 

 كثريا ساعدين قد الذي ،الثاين املشرف املاجستري ،شاه أكمان حمد احلاج الدكتور .٤

 .العلمي البحث هذا مت حىت لالشراف اوقاته وأعطتين

يف تعليم اللغة العربية  الرتبية والتعليم خاصةاألستاذ و األستاذة كمحاضر بالكلية  .٥

 .م للمؤلفو الذي أعطى العل

مية ومكتبة لكلية الرتبية والتعليم جبامعة االسال مكتبة املركزيالرئيس وموظفيه يف  .٦

الذي األدب  يف حبثمن األسهل  احلكومية رادين انتان المبونج الذين جعل

 .حيتاجه الباحث

 ١رئيس املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  ،املاجستري، لقمان احلكيم  السيد .٧

 .ة اليت قادهسالمبونج الغربية الذي مسح املؤلف إلجراء البحث يف املدر 

 ١املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية العربية  لمة اللغةأيين سوسانيت مع السيدة .٨

 .يف هذا البحث تساعد الباحث المبونج الغربية اليت

، ٢٠١٣زمالئي يف كلية الرتبية والتعليم خاصة يف قسم التعليم اللغة العربية عام  .٩

 .شكرا على الرفيق خالل التعليم يف جامعة احملبوبة .وحتديدا للصف ج و ب
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الذين ال ميكن أن   ADK  2013 خاصة UKM Bapindaكبرية من العائلة لا .١٠

 .واحدا تلو اآلخر يكتب املؤلف

 أخي سوسيلو:  جزكم اهللا خريا كثريا KIM 2014/2015 من صغريةالعائلة ال .١١

أخيت يوليانتو،  حممد نور سندي، عبد الرحيم واحدمارغا، دامسي،  دستياوان

 ثابتة عزّة، شكرا لكل ديال ابريليا، ريداساري،  يتاأدي، أيو، نوف، نور فطانة

 .الدعم

 .لذين كانوا يسافرون خالل التعليماحلكمة ا PPL و   KKN 24أصدقائي  .١٢

 ١املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  ه من  الثامنة صفمن ال الطلبة  .١٣

 .خالل البحث الذين مت الرفيق المبونج الغربية

 المبونج الغربية ١املدرسة الثانوية احلكومية  من  )ICT( فريق احلاسب .١٤

جلميع األطراف الذين ال ميكن ذكرهم واحدا تلو اآلخر الذي ساهم يف  .١٥

 . الرسالة العلميةاملساعدة على االنتهاء من كتابة هذه 

ابل املساعدة والتوجيه اليت يف مق اهلداية الرمحة و  كميعطيعسى اهللا  ،جزاكم اهللا

 .الرسالة العلميةهذه للمؤلف يف استكمال إعداد  أعطي
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. ، ال يزال املؤلف بعيًدا عن الكمالة إىل ذلك ، يف كتابة هذه الرسالة العلميةباإلضاف

اهللا سبحانه  وأخريًا ، عسى. ناء من القارئ آمللذلك املدخالت واالقرتاحات والنقد الب

الرسالة مفيدة خاصة يف تطوير تعليم  ، ونأمل أن تكون هذهاعطاء التوفيق واهلدية وتعاىل

  .نيالعامل امني يا رب. اللغة العربية وجلميع القراء بشكل عام

٢٠١٨فربايري  ٢٧بندر المبونج   

 

 عالم الدين            

     ١٣١١٠٢٠٠٨٥    
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     محتويات البحث

     ................................................................. صفحة الغالف

     ................................................................  صفحة املوضوع

     .......................................................................  خص لم

    .........................................................................  موافقة

     ..........................................................................  شعار

     ..........................................................................  إهداء

     ...................................................................  كتابةترمجة ال

     ......................................................... التقديرشكر و كلمة ال

     ................................................................  حمتويات البحث

  مقدمة: الباب االول

    ........................................................  خلفية البحث  . أ

    .......................................................  مشكلة البحث  . ب

     .........................................................فرضية العمل.   ج

     .......................................................  أهداف البحث.    د
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     ...........................................................  فوائد البحث. ه

  اإلطار النظري: الباب الثاني
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 األول الباب

 مقدمةال

 

 خلفية البحث. أ

م تعلّ التعليم و اليف التعليم، هناك عملية . معرفتهم ليزيدونحيتاج البشر إىل التعليم 

  .العلمالنتيجة أو التحصيل ب �ايتهان كو وت

بنشاط على  الطلبةم حبيث يعمل م والتعلّ يالتعليم هو جهد واٍع وخمطط خللق جو التعل

ألهداف  تتناسبم يجناح عملية التعل ٢ .تطوير إمكانا�م اخلاصة، وا�تمع واألمة والبالد

املدرسة هي واحدة من املؤسسات التعليمية اليت تعمل  . تعليمية هو األمثلالؤسسة امل

  .أشياء خمتلفة ةبالطلم كوسيلة لتعلّ 

م هو عملية حتدث يف الدماغ البشري واألعصاب وخاليا الدماغ اليت تعمل على التعلّ 

هذا هو . مع كل ما تراه العني، وتسمعه األذن، وغريها، مث تتكون من الدماغ نتيجة للتعلّ مج

م هو حدث التعلّ . إذا كانت وظيفة الدماغ ضعيفة ليتعلمونالسبب أن الناس ال يستطيعون 

                                                             
2 UU RI No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I dalam Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu 

penelitian,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.304 
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حيدث يف البشر، حىت اآلن اخلرباء ال يعرفون األحداث اليت حتدث يف البشر، وحىت اآلن 

باختصار وبشكل عام، ميكن . عرفون مئة يف املئة كيف بالضبط وقوع احلدثاخلرباء ال ي

  ٣".لتجربةانتيجة لتغيري سلوكي ثابت نسبيًا "م بأنه تفسري التعلّ 

 Teknik Pembelajaran "يف كتابه  Zulhannan ذكره وحسب رواية ابن جين اليت

Bahasa Arab Interaktif  "تتكون . ، فإن اللغة هي لغة طرحتها األمة للتعبري عن غرضها

اللغة من ثالثة عناصر أساسية، وهي العناصر الطبيعية وعناصر الوظائف االجتماعية يف 

من . يستخدمها كل جمتمع كمالك للغة التعبري عن نقل األفكار، باإلضافة إىل العناصر اليت

ناحية أخرى، تتميز اللغة أيًضا مبيزة مميزة حتظى بشعبية بني الناس وأي أمة للتعبري عن 

اللغة العربية هي واحدة من اللغات الدولية اآلخذة يف التطور بشكل متزايد، . احتياجا�م

  ٤ .وحىت وقتنا احلاضر من خالل عملية التحول

وهذا يتماشى مع  ٥ .يف العملية بشكل رمسي وبشكل جمرداالتصالت األداة  هياللغة 

استناًدا إىل التوضيح أعاله،  ٦ .ال أو أداة تفاعل مملوكة فقط للبشروظيفة اللغة كأداة اتص

                                                             
3 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),cet. 

ke-5,h. 217-218 
4 Zulhanan,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Bandar Lampung: Rajawali Pers, 

2014), h.2 
5 Chair Alwasilah, Sosiologi Bahasa, (Bandung: PT. Angkasa, 2004), h. 1 
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التواصل مع اآلخرين جيب أن يستخدم اللغة، ألنه بأن كل شخص يريد أن نفهم ميكن 

وباملثل، فإن اللغة العربية اليت . كون هناك اتصال أو تفاعل بني اآلخرينلغة لن يالبدون 

  .الذين يتواصلون يوميا مع العربية يونال سيما عرب. استخدمها املسلمون للتواصل

Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih diantara bahasa-bahasa yang 

lain dan paling tinggi gaya bahasanya. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran al-

Karim, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang dibutuhkan 

oleh setiap Muslim laki-laki dan perempuan untuk membaca dan memahami Al-

Quran. 7  

  :٢: رة يوسفسو  كما هو احلال يف القرآن الكرمي

   
   

     

"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, 
agar kamu memahaminya". 8 

القرآن الكرمي باستخدام اللغة العربية، مع اقرتاح  أن ورد أعاله، يشرحبناًء على ما 

  .املسلمون من مجيع احملتوى الوارد يف القرآن وأن يكونوا مرشًدا يف احلياة اليومية ونأن يفهم

                                                                                                                                                                             
6 Abdul Khoir dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan awal, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), h.4 
7 Zulhanan, Op.Cit., h. 3 
8Departemen Agama RI, Al-Hikmah al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 

2015), cet. ke-10, h. 235 
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ستمر يف تاللغة العربية هي واحدة من اللغات الكالسيكية اليوم، لكن وجودها 

الناس يف مجيع أحناء العامل واهللا سبحانه وتعاىل الذي دراسته واستكشافه من قبل مجيع 

  .القرآن بوسيلةحيرسه مباشرة 

   

   

     

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran, pasti kami (pula) yang 
menjaganya”.(Q.s. Al-Hijr : 9)9 

ال شك أن اللغة العربية هي اللغة األكثر أمهية، وأوسع نطاق وأفضل لغة، ألن اللغة   

  :قالمن ابن عباس  عليه السالماملستخدمة منذ النيب آدم 

ِإنَّ اََدَم َعَلْيِه السََّالَم َكاَنْت ُلَغًة ِيف اجلَنَِّة الَعَربَِية ؟ فَـَلمَّا َعَصى َسَلَبُه الّله الِعري فـََتَكلََّم "

ْريَانَِيِة ؟ فـََلمَّا تَاَب َردَّ اهللاُ َعلَْيِه الَعرَبَِيةْ    ".بِالسُّ

“Bahwa bahasa nabi Adam a.s di syurga adalah bahasa Arab;  maka ketika nabi 
Adam melakukan maksiat Allah menghilangkan Bahasa Arab, maka nabi Adam 
berbicara bahasa Suryaniah; Ketika nabi Adam bertaubat Allah mengembalikan 
bahasa Arab”.10 

                                                             
9Ibid., h. 262 
10Abdurrochman,Metode,Teknik & Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Lampung Timur: -

, 2016), h. 6-7 
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يف الواقع، منذ . وجدت منذ فرتة طويلة اليت لغةالالعربية هي اللغة  أن أعاله روايةمن 

هكذا، . اللغة العربية النيب آدم ألول مرة يف العامل وقد استخدم سبحانه وتعاىل خلق اهللا

  .اللغة العربية املستخدمة من قبل األنبياء السابقني

أو  الطلبةلعربية هناك العديد من املهارات اليت جيب أن حيققها يف دراسة اللغة ا

يف  Henry Guntur Tariganم وفهم اللغة العربية كما كشفها األشخاص الذين يرغبون يف تعلّ 

 مهارةهناك أربع مهارات جيب إتقا�ا، مبا يف ذلك ) العربية(دراسة وفهم اللغة األجنبية 

هكذا يتشابك التواصل باستخدام . الكتابة ومهارةالقراءة  ومهارة ومهارة الكالماالستماع 

  ).العربية(جنبية األلغة ال

، يفرتض بعض اخلرباء أن قدرة لغة )العربية(يف إتقان املهارات اللغوية األربعة 

ويستند . نفسها) الرتكيب اللغوي(الشخص تتحدد فقط من خالل مستوى إتقان القواعد 

والتشكيل ) النحو(أي على الضرورة يف التمكن  بناء اجلملة عادة هؤالء الذين يؤيدون الر 

  ١١ ).الصرف(

                                                             
11Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), h. 2 
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سريع للغاية، لذا ، اللغة العربية ليست جمرد لغة إسالمية ال  احلاضرةاليوم ، تطور 

، املدارس اإلسالمية، ا�تمع اإلسالمي أو ا�تمعات عاهدبيئة العلماء، امل تعيش إال يف

اإلندونيسية واإلقليمية  اللغةومع ذلك ، فقد شارك يف تطوير وتنمية . اإلسالمية األخرى

  ١٢ .على األقل يف مفردات املعىن اللغوي واملعجم

م اللغة العربية من العوامل الضرورية يفعالة يف عملية تعلال التعليمية لتحقيق أهداف

للطلبة ، وكذلك االهتمام للمعلمني املستخدمة طرقاملعلمني واملرافق وال: هم اليت تدعم

  .م اللغة العربيةاجلدية يف أنشطة تعلّ 

نه يف عملية تقدمي العلم لفهمه، جيب عليه استخدام الطرق لذا ، ميكن االستنتاج أ

مهم جًدا يف دعم  الطريقة تطبيقاملناسبة واملثرية لالهتمام، وبالتايل ، فإن استخدام أو 

  .املعلم م والتعلم اليت ميكن القيام �ايعملية التعل

دف بسرعة اليت جيب أن يتم متريرها أو اختاذها للوصول إىل اهل كيفيةالطريقة هي ال

. فعالةالهداف األم حبيث حتقق يتعجيل عملية التعل لطريقةا باستخدام ميكن. ودقة وإجياز

                                                             
12 Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-Ikhlas,1992), 

h. 29 
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لتدريس موضوع واحد، ولكن  واحدة يف نشاط التعليم والتعلم ال حيتاج إىل استخدام طريقة

  .مع املوضوع املناسبةعلى احلاجة  املختلفة طريقةيتم التأكيد على استخدام ال

 باملناسبة املعلمني إغراء. ة هي وسيلة نشطة وممتعة ملراجعة املوضوعهذه الطريق

األسئلة واختبارها  ةبللطل يتيح ذلك إقران. باستخدام وسائل اإلعالم ةبالطل اإلبداع

  ١٣ .ألصدقائهم

م يكتاب من اسرتاتيجيات التعل  ١٠١هذه الطريقة عبارة عن جمموعة من 

يف مراجعة املواد اليت   الطلبة، وميكن استخدام هذه الطريقة ملساعدة (active learning)النشط

  .وميكن لنقص امللل مت تقدميها كانت

  :كالتايل   index card matchم النشط لنوع يوات طريقة التعلتكون خط

  يف الفصلمناسبا بعدد الطلبة قطع من الورق  اجعلْ . )أ

  عدد األوراق إىل قسمني متساويني قّسمْ . )ب

                                                             
13 Melvin L  Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 

Nusamedia & Nuansa Cendikia, 2013), cet. ke-8, h. 200 
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سؤاًال حول املادة اليت مت تقدميها مسبًقا على نصف الورق الذي مت  اكتبْ . )ج

  .دورقة حتتوي على سؤال واحكل . إعداده

  .، اكتب اإلجابات على األسئلة اليت مت طرحهاالورقة االخرىيف . )د

  .خلط كل ورقة حبيث يتم مزجها بني األسئلة واألجوبة. )ه

أعط كل طالب ورقة واحدة، واشرح هلم أن هذا نشاط يتم على شكل أزواج، . )و

قة الذين سيحصلون على ورقة األسئلة والنصف اآلخر حيصلون على ور  الطلبةفضع 

  .اإلجابة

للبحث عن بطاقة شريكهم، إذا وجد شخص ما شريكه  ةبالطلقم بإرشاد . )ز

اشرح هلم أيًضا أ�م ال خيربون املواد اليت . اجللوس بالقرب من بعض منهم طلب

  .حيصلون عليها من صديق آخر

شريًكا وجيلسون مًعا بالقرب من بعضهم، اطلب من   الطلبةبعد أن جيد مجيع . )ح

. إىل األصدقاء اآلخرين عالٍ راءة األسئلة اليت مت احلصول عليها بصوت كل زوج ق

  .عالوة على ذلك يتم اإلجابة على السؤال من قبل شريك آخر ، وهلم جرا
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  ١٤ .ينتهي بالتصنيف واالستنتاج واملتابعة. )ط

نتائج كتوبة حول املبيانات ال املؤلف، يعرض البحثعالوة على ذلك ، يف خلفية 

 لعامليوا المبونج الغربية ا ١الصف الثامن ه مبدرسة املتوسطة احلكومية   الطلبةلدى  التعليم

  .٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسي

  ١.١جدول ال

ليوا المبونج  ١الصف الثامن ه بمدرسة المتوسطة الحكومية   لدى الطلبة نتائج التعليم

  ٢٠١٧/٢٠١٨الغربية العام الدراسي 

  اسم  رقم
KKM  

  البيان  نتيجة

١  Adi Saputra 66 55 غري كامل 

٢  Aisyah 66 70 كامل 

٣  Anesti Laurina 66 75 كامل 

٤  Anis Nining Agustin 66 70 كامل 

٥  Anisa Diantri 66 60 غري كامل 

٦  Annisa Amaliyati 66 75 كامل 

٧  Asshifa Shalihah 66 75 كامل 

٨  Bina Hendi Kara 66 65 غري كامل 

٩  Deka Herlambang 66 غري كامل ٦٣ 

١٠  Diva Nur Maya Sari 66 كامل ٦٨ 

١١  Fiki Kalfero 66 ٦2 غري كامل 

                                                             
14 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani,2008), h. 27-28 
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١٢  Frisca Monica 66 70 كامل 

١٣  Frisca Monita 66 غري كامل ٦٢ 

١٤  Hammim Sidik 66 68 كامل 

١٥  Laili Rahmah 66 غري كامل ٦٠ 

١٦  Lastrio Aldian Syah 66 كامل ٦١ 

١٧  Luthfi Asykar Hifni 66 غري كامل ٥٠ 

١٨  Meyda Maulita 66 غري كامل ٥٨ 

١٩  Miftahul Maulidin  66 غري كامل ٦٣ 

٢٠  Muptia P L 66 70 املك 

٢١  Mutiara Darwita 66 غري كامل ٦٠ 

٢٢  Nadia Erisa 66 68 كامل 

٢٣  Okta Sari 66 غري كامل ٦١ 

٢٤  Paldo Setya P 66 غري كامل ٦٥ 

٢٥  Reni Amelia 66 غري كامل ٦٥ 

٢٦  Rido Firmansyah 66 58 غري كامل 

٢٧  Rima Yustina 66 غري كامل ٦٣ 

٢٨  Rizky Novaldi 66 ملغري كا ٦٠ 

٢٩  Safinatu Saadah A 66 غري كامل ٦١ 

٣٠  Septia Oktita 66 ٦8 كامل 

٣١  Tarisa Afrilia 66 70 كامل 

٣٢  Tata W 66 كامل ٦٧ 

٣٣  Tazkia Zahra Al-Rozi 66 70 كامل 

٣٤  Vemi Febri Yanti 66 كامل ٧٠ 

٣٥  Yanuar Tri Utomo 66 غري كامل ٥٥ 

٣٦  Yusep Rasta Dinata 66 كاملغري ٥٨  

    عدد
2319  

    متوسطة القيمة
64,41  
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يصلون إىل  ة الذينبالطلللرصد واجلدول أعاله، هناك  قبل البحثاستناًدا إىل نتيجة 

طالًبا  ٢٠الذين مل يتقنوا هناك  الطلبة، يف حني أن  ٪٤٤.٤٤طالبًا بنسبة  ١٦عدد 

من املعيار، ألن املعلم  جعل درجة املتعلم أقل ٦٤.٤١ القيمة ، مبتوسط ٪٥٥.٥٦بنسبة 

  Ismail SM وفقا . سؤال واجلوابالتقليدية مثل احملاضرات وال ةقيال يزال يستخدم الطر 

يف هذه املباراة أكثر متعة مث املواد أسهل أن   index card matchاستخدام بم يتعلالأوضح أن 

لذا يف وقت عملية التعليم  ١٥ .هاواستخدام صناعهايف  وعملها، ويسهل محلها نتذكر

هذا النوع هو  للباحثووفقا . إىل متابعة ما ينقله املعلمون ومتابعته الطلبةوالتعلم، يتطلع 

  .درسةملمناسبة ليتم تطبيقها 

 تطبيق" حتت املوضوعأعاله، سيجري الباحث حبثًا  املذكورة البحثوبناًء على خلفية 

ة الصف باللغة العربية لدى الطل التعلم نتائج لترقية  Index Card Matchإستراتيجية 

 الدراسي العامالمبونج الغربية  ١الحكومية  المتوسطة االسالمية بمدرسة  الثامن ج

٢٠١٧/٢٠١٨ ."  

                                                             
15 Ismail SM., Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail, 2008), h. 89 
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  مشكلة البحث. ب

 مشكلة البحثبصياغة  الباحثمت ذكرها أعاله، يقوم اليت  البحثبناء على خلفية 

نتائج  ليرقي يمكن  Index Card Match تطبيق إستراتيجية هل " :على النحو التايل

 المتوسطة االسالمية بمدرسة  العربية لدى الطلبة الصف الثامن جم اللغة التعل

  ". ٢٠١٧/٢٠١٨المبونج الغربية ا العام الدراسي  ١الحكومية 

  ضية العملفر . ج

الفرضية هي كوحدة إجابات مؤقتة ملشكلة البحث، حىت تثبت من خالل البيانات  `

ة لصياغة مشاكل بأن الفرضية هي إجابة مؤقت Sugiyono الرأي متاشيا مع ١٦ .اليت مت مجعها

 ،يقال مؤقًتا. البحث، حيث مت التعبري عن صياغة مشاكل البحث يف شكل مجلة السؤال

ألن اإلجابة املعطاة للمعلم تستند إىل النظرية اليت مت احلصول عليها من خالل مجع 

  ١٧ .البيانات

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

Cipta, 2013), hlm. 64 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. XX, hlm. 96. 
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. لمعالإن فرضية البحث العملي ليست فرضية الفارق أو العالقة ولكن فرضية 

من أجل التوصل إىل . على اإلجراء املقرتح إلنتاج التحسني املطلوب العملحتتوي فرضية 

 اليت ميكن أن يعمليف اإلجراءات  بيوزن أن يبدأاملناسب، ميكن للباحث  العملاختيار 

مدخالت من  لبحثيف هذه احلالة، جيب على الباحث . طلوبلتحقيق التحسني امل

  .األشخاص ذوي الصلة مبشكلة البحث

، البحثأعاله ميكن أن ينظر إىل فهم أن الفرضية هي إجابة مؤقتة من  الرأيمن 

مث إن فرضية العمل . وال تزال حباجة إىل إثبات الوقائع حقيقتها وهي عبارة ال تزال ضعيفة

 ليرقي يمكن   Index Card Matchتطبيق إستراتيجية " :كما يلييف هذا البحث هي  

 المتوسطة االسالمية بمدرسة  العربية لدى الطلبة الصف الثامن جم اللغة التعلنتائج 

  ". ٢٠١٧/٢٠١٨العام الدراسي المبونج الغربية  ١الحكومية 
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  أهداف البحث. د

 Indexبيق إستراتيجية تطلمعرفة هل ب " :هو كما يلي هذا البحثمن  االهداف

Card Match   العربية لدى الطلبة الصف الثامن جم اللغة التعلنتائج  ليرقي يمكن 

المبونج الغربية العام الدراسي  ١الحكومية  المتوسطة االسالمية بمدرسة 

٢٠١٧/٢٠١٨  ."  

  فوائد البحث. ه

  :، وهيهذا البحثنتائج  فوائد من املتوقع أن تقدم

 زيادةيف دعم  الطرقمسامهة يف املدرسة يف استخدام  كن هذا البحثمن املتوقع مي .١

  .ة، وخاصة الدرس العربي ةبللطل نتائج التعليمم و ينوعية التعل

  كمدخل ملدرسة   هذا البحثميكن استخدام نتائج . ٢

 الثاني بابال

 النظري اإلطار
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 Active Learningستراتيجية ا. أ

 يةتعريف االستراتيج. ١

مبعىن علم احلرب أو أمري " strategi"كلمة اسرتاتيجية تأيت من الكلمة اليونانية 

بشكل عام، وكثريا ما  . تصميم عملية يف احلربالإذن، اإلسرتاتيجية هي فن . احلرب

الوقت، نفس ويف . كشفت االسرتاتيجية باعتبارها تقنية تستخدم لتحقيق اهلدف

هو العلم والفن من استخدام مجيع   (KBBI)سية الكبري السرتاتيجية وفقا قاموس األندونيا

يف تدريس  االسرتاتيجية تعريفإن . موارد األمم لتنفيذ بعض احلكمة يف احلرب والسالم

يف حني . ألنشطة لتحقيق أهداف حمددةعن االلغة هو أن االسرتاتيجية هي خطة دقيقة 

. الطريقة من تفعيلالة التدريس هو م أو ميكن أن يطلق عليها مع تقنييأن اسرتاتيجية التعل

م اليت جتعل ييعين عملية التعل Gagneم وفقا يرأي آخر يقول أنه يف سياق التعلومن 

م هي الطرق اليت يالتعل اسرتاتيجية. يفكرون يف حل املشاكل يف اختاذ القرارات الطلبة

دامها أثناء م اليت سيتم استخيسيتم استخدامها من قبل املعلمني لتحديد أنشطة التعل
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، التعليمية املواردو الظروف املوجودة، و م، ويتم اختيار مع األخذ بعني االعتبار يعملية التعل

  ١٨ .ميمواجهتها من أجل حتقيق أهداف التعل وخصائصهم ةبالطلواحتياجات 

يف عامل التعليم، ال سيما يف أنشطة التعليم  استخدمتإن مصطلح االسرتاتيجية 

والتعلم، هو فن وعلم جلعل التدريس يف الفصول الدراسية بطريقة ميكن من خالهلا حتقيق 

طريقة اختارها الم هي ي، فإن إسرتاتيجية التعلUnoووفًقا . األهداف بفعالية وكفاءة

تلقي املواد التعليمية  الطلبةتعليمية حبيث يسهل على الواد املواستخدمها املعلم لتقدمي 

يف حني أن . ميم إىل �اية أنشطة التعليميكن يف النهاية أن تؤدي أهداف التعلو وفهمها، 

العربية  م العربية هي طريقة اختارها واستخدمها املعلم يف نقل املوادياسرتاتيجية التعل

يف فهم املواد العربية وفهمها، ألن اللغة العربية هلا املبادئ واخلصائص  الطلبةم لتسهيل تعلّ 

 املعلمونم العربية هي سلسلة من اجلهود اليت يبذهلا ياسرتاتيجية التعل. النموذجية متاًما

 ١٩ .املفهوم الذي مت حتديدهب مناسبةم تتم يالعرب جلعل عملية التعل

 

  Active Learning)م النشاطالتعلّ ( تعريف . ٢

                                                             
18 Saiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 7-9 
19Ibid., h. 11-13 
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م، حيث ميكن نهج يف عملية التعليم والتعلّ م النشط هو شكل من أشكال املالتعلّ 

اخنراطًا عاطفيًا وفكريًا ميكن التعبري عنه فعلًيا يف العملية التعليمية منذ  طلبةأن يكون لل

ستيعاب االتطوير حبيث تكون هناك عملية مرحلة  قبل التعليم حىت مرحلة التقييم وال

ممكن ، تكوين خربة مباشرة يف تكوين املهارات احلركية : جيابية يف حتقيق املعرفةاإلوإقامة 

  .ستيعاب القيم وتشكيل املواقفاالواملعرفية واالجتماعية ، فضالً عن عملية 

وميكن رؤية  )active learning( م النشطهذا التعريف، التعلّ  إىلينظر  ممكنلذلك 

يف البعد النفسي، . والزماينبعاد العملية األ). األبعاد النفسية ، ب). أ: من عدة أبعاد

يف التعلم  الطلبةعالية من الم النشط قادرة على غرس الدوافع الذاتية وينبغي أن يكون التعلّ 

ية عمل) نفسيا(بدأ  الطلبةأن تأخذ زمام املبادرة، احلصول على  ةبللطلحبيث ميكن 

فقط بنشاط املعلمون األلعاب يف الفصول  الرأيو  مل يتم االستماع الطلبة. ميالتعل

  .تبدأ اللعبةم الدراسية، ولكن كان من املفرتض أ�

، التوجهيةالفرصة للمشاركة من مرحلة ما قبل  الطلبةيتم إعطاء  البعد العلمليةيف 

 حقيقة الطلبةيث يصبح ، مرحلة التقييم، حىت مرحلة التطوير ، حبالتوجهيةمرحلة 

  .التعليم م ليس هدفيموضوع التعلك



34 
 

م، وينبغي أن يكون مفهوما أن الوقت كان ييف البعد الزمين، وخاصة يف عملية التعل

كثريا للحصول على فرصة للتفكري   الوقت حبيث من املفرتض أن تعطى الطلبةميلكها 

  ٢٠ .الكن هذا ال يعين دور املعلم الذي سيصبح سلبيً . واحلديث

كنشاط لبناء املعىن أو   أن التعلم  النظرية  Ujang Sukardi ،active learningووفقا 

لق جو اليت تعلم كنشاط خلوال، وليس املعلم، الطلبةفهم اخلربات واملعلومات اليت حيملها 

متلهفة يستمر لتعلم خالل حياته، وال يعتمد على  الطلبةوضعت املبادرة واملسؤولية من 

  ٢١ .املعلمني أو غريهم عندما يتعلمون أشياء جديدة

 : )CBSA(ط انشللتعلم ال ةلبالطيقة �ذه طر   Ahmad Rohaniوقال 

 Bukanlah sebuah “ilmu” atau “teori”, tetapi merupakan salah satu strategi 
pengajaran yang menuntut keterlibatan dan keaktifan serta partisipasi peserta didik 
sebagai subyek didik secara optimal sehingga peserta didik mampu mengubah 
dirinya (tingkah laku, cara berfikir dan bersikap) secara efektif dan efisien. 22 

                                                             
20Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: PT. Pustaka Belajar, 1996), 

h. 131-132 
21 Ujang Sukardi, dkk, Belajar Aktif dan Terpadu, (Surabaya, Duta Graha Pustaka, 2003), h. 

6 
22 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 

h. 57 
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ط اأن اسرتاتيجيات التعليم والتعلم اليت تركز على نش Syafruddin Nurdinووفقا 

م، على حد سواء جسديا وعقليا وفكريا وعاطفيا من أجل حتقيق ييف أنشطة التعل الطلبة

 :التعلم املثلى، وهي نتائج

 اإلقامة يف حتقيق املعرفةو ) اإلقامة(االستيعاب . )أ

 واخلربة املباشرة يف تشكيل املهارات العملية. )ب

 ٢٣ .التقدير واستيعاب القيم يف تشكيل املواقف والقيم. )ج

ط هو �ج للتعليم ام النشأعاله هو شكل من أشكال التعلّ  التعريفواستنادا إىل 

عقليا وفكريا جسديا و  للطلبةوالتعلم مع االسرتاتيجيات اليت تركز على الدور النشط 

  .املثلى نتائج التعليموعاطفيا من أجل حتقيق ال

يف وقت واحد مع  الطلبة اهتماموقد أظهرت العديد من الدراسات أن يتم تقليل 

اهتماما  أن يف الفصول الدراسية ١٩٨٤يف عام  Pollioأظهرت دراسة . مرور الوقت

 McKeachie الدراسة تشري يف حني. من الوقت التعليمية املتاحة ٪٤٠فقط حوايل  الطلبة

                                                             
23 Syafruddin Nurdin, Guru Profesiona dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Press, 

2005), cet. ke-III, h. 117 
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، واخنفضت إىل ٪٧٠ميكن أن تصل إىل  الطلبة اهتمام أنه يف الدقائق العشر األوىل من

أعاله هو حالة شائعة غالبا ما حيدث يف البيئة  لظروفا. دقيقة ٢٠خالل آخر  ٪٢٠

  .املدرسية

م ه التعلّ أعاله إىل ما مسا Confuciusبتعديل وتوسيع بيان   Melvin S. Libermanقام 

 : النشط، وهو

Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat 
sedikit. Apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan beberapa 

teman lain, saya mulai paham. 24 

ما أدرس اآلخرين ، . ناقش ، أفعل اكتساب املعرفة واملهاراتأما أمسع ، أرى ، 

اليت جتعل معظم الناس ينسون  الطريقةهناك العديد من األسباب اليت طرحت حول . تقنأ

فرق بني سرعة الكالم وقدرة أحد اإلجابات املثرية لالهتمام هو أن هناك . ما يسمعون

كلمة   ٢٠٠- ١٠٠يتحدث معظم املدرسني عن . املعلم على االستماع إىل ما يقوله املعلم

كلمة يف الدقيقة   ١٠٠-٥٠سوى االستماع إىل  الطلبةيف الدقيقة ، يف حني ال يستطيع 

عمل إن . يستمعون إىل حديث املعلم أثناء التفكري الطلبة، ألن ) نصف ما يضعه املعلم(

                                                             
24 Melvi S. Liberman, Active Learning 101 Cara Belajar Aktif, (Bandung: Nusa Media, 

2011), h. 24 
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الدماغ البشري ليس هو نفسه مثل جهاز التسجيل الذي ميكنه تسجيل الصوت بقدر ما 

  ٢٥ .يتم نطقه يف نفس وقت النطق

إليه، كما يعاجل الدماغ أي  يدخلدماغ اإلنسان دائًما عن كل املعلومات اليت  يسأل

هذا ال يسبب كل ما . لعامعلى املنبه ا االنتباهمعلومات يتلقاها ، لذلك ال ميكن تثبيت 

عملية  من الذاكرة لزيادة وسائل البصرية ميكن أن يزيد. يتم تعلمه ليتذكره بشكل صحيح

  .من الذاكرة األصلية ٪١٧١التعلم حىت 

أقوى  الطلبةم االنطباع الذي دخل يبصرية باإلضافة إىل السمعية يف تعلالمع إضافة 

هذا يرجع إىل وظيفة . فقط) السمع(لصوت حىت ميكن أن يدوم أكثر من جمرد استخدام ا

مبا يراه وكذلك مايراه  متبادل ما يتم مساعه ويعزز. الطلبةاإلحساس باالنتباه اليت لدى 

يف معىن الكلمات على ). السمع(، وما يتم توضيحه هو تضخيم الصوت يعزز مبا مساعه

  .للمواد التعليمية الطلبةالتعلم مثل هذا وقد تلتها التعزيز الذي هو مفيد جدا لفهم 

م التقليدية أكثر من نصف الكرة املخية األيسر يالتعل اسرتاتيجيةعادة تستخدم 

م ييف التعل. ، يف حني أن النصف األمين الدماغ األمين أقل االهتمامفقط) الدماغ واعية(

                                                             
25Ibid., h. 25 
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األمين واحلق مهم و  األيسر ، ختمني متكني الدماغ)active learning(م النشط مع التعلّ 

 :م ، وهيثالثة قوانني للتعلّ  Bimo Walgitoوضع . اجد

شخص ما للقيام به ال، أي استعداد  )Law of readiness( قانون االستعداد. )أ

 .ميكن أن يسهل العالقة بني التحفيز واالستجابة

، أي بتكرار العمل الدؤوب ، فإن العالقة  )Law of exercise(قانون املمارسة. )ب

 .جابة ستكون سلسةبني املنبه واالست

، فإن العالقة بني التحفيز واالستجابة ستكون  )Law of effect(قانون التأثري. )ج

 ٢٦ .أفضل إذا كان ميكن أن يسبب أشياء ممتعة ، وهذا مييل إىل أن يتكرر دائما

، من أجل استجابة  ةبللطل شجيعالتو م يف األساس توفري التحفيز يلعملية التع

إن استعدادهم يف متابعة العملية من خالل . الذين حيمون أنفسهم طلبةإجيابية يف ال

م سيكون قادرين على توليد استجابة جيدة للحافز الذي يتلقونه يف يالعملية يف التعل

لعالقة بني التحفيز واالستجابة ، حبيث تكون ميكن تكرار احلافز تسهيل ا. ميعملية التعل

  .قويةالاالستجابة 

                                                             
26 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 69 
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أنفسهم ، حىت يتمكنوا من احلفاظ على هذه  ةبللطلوهذا يعطي انطباًعا قويًا 

 الطلبةم النشط يف األساس تقوية وتسريع منبهات حياول التعلّ . االستجابة يف ذاكر�م

  .ممتعة، وليست شيًئا ممًال بالنسبة هلم ميواستجابا�م يف التعلم، حبيث تصبح عملية التعل

ميكن أن  الطلبةيف ) التعلم النشط( active learning اسرتاتيجيمن خالل توفري 

هذا هو أقل االهتمام . م بنجاحيتساعد ذاكر�م، حبيث ميكن تسليمها إىل هدف التعل

 .بالتعليم التقليدي

ب ربط كل موضوع جديد ، جي)التعلم النشط(  active learningيف اسرتاتيجية 

يتم توفري املواد التعليمية اجلديدة بنشاط مع املعرفة . هاوجودة قبلاملمبعرفة وخربات خمتلفة 

املناسبة �ذه  االسرتاتيجيةبنشاط املعلمني، جيب عليهم وضع  الطلبةلكي يتعلم . املوجودة

 ٢٧ .مكبري للتعلّ الافز احل الطلبة لديهمالطريقة، حىت 

 

 

                                                             
27 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 241 
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 (active learning)مبادئ التعليم التعّلم النشط . ٣

 ةبطلللعلومات املهي أن املعلم يعطي  (active learning)إن عملية التعلم النشط 

إجابات عن رأيه استناًدا  الطلبةالتفكري بناءًا على املعلومات مث يقدم  الطلبةويطلب من 

مث يعطي املعلم التغذية الراجعة . أفكارهم اخلاصة بعد مناقشة مع أصدقائهم نتائجإىل 

السؤال بالرد على  ةبللطلولكي حيدث هذا، من الضروري إنشاء موقف يسمح . ةبللطل

  ٢٨ .واجلواب

م التعلم النشط املستمد يبشكل عام ، املبادئ اليت جيب أخذها يف االعتبار عند تعل

 :من مبادئ التعلم هي

حد يستطيع الطالب، مث جيب عليه أن يتعلم نفسه ال أ الذي يتعلمهمأي شيء . )أ

 .سواهالقيام بأنشطة التعلم 

السرعة وحدها وكل فئة عمرية ختتلف يف سرعة (يتعلم كل طالب وفقا للوترية . )ب

 )التعلم

                                                             
28 Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1993), h. 119 
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م جتعل أكثر وضوًحا بشكل ييتعلم الطالب املزيد كلما كانت كل خطوة التعل. )ج

 عام

 زًا للتعلم،م نفسه، فسيكون أكثر حتفيلتعلّ لسؤولية املإذا مت منح الطالب . )د

 ٢٩ .وسيتعلم ويتذكر بشكل أفضل

 :يتكون من Subandijahالذي تقرتحه  طلبةم النشط للومن مث ، فإن مبدأ التعلّ 

  حتفيز التعّلممبادئ ) ١

 تحفيزاالهتمام وال) ٢

 الردود املدروسة) ٣

 )التعزيز(النضال ) ٤

 إعادة االستخدام) ٥

 مبدأ اخللفية) ٦

                                                             
29 Mulyasi Sumantri dan Johar Permana, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV. 

Maulana, 2001), h. 101-102 
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 مبدأ التكامل) ٧

 مبدأ حل املشكلة) ٨

 مبدأ االخرتاع) ٩

 التعلم أثناء العمل مبدأ) ١٠

 مبدأ التعلم أثناء اللعب) ١١

 مبدأ العالقات االجتماعية) ١٢

  ٣٠ .مبدأ الفروق الفردية) ١٣

استناًدا إىل الوصف أعاله ، ميكن االستنتاج أن املبادئ املذكورة أعاله مهمة جًدا، 

واملعلمني من أن  الطلبةمن حيث املبدأ لتمكني . مع املعلمني الطلبةألنه يوجد تفاعل بني 

االختالفات يكونوا دميقراطيني ، يفهم املعلمون ويقدرون طبيعة طال�م، ويفهم املعلمون 

حبيث . بينهم ، سواء من حيث االهتمامات ، واملواهب ، والذكاء ، واملواقف ، والعادات

  .الطلبةميكن ضبط يف توفري الدروس وفقا لقدرة 

                                                             
30 Subandijah, Op.Cit., h. 123-128 
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  )Active Learning(خصائص استراتيجية التعّلم النشط . ٤

 :التعلم النشط باخلصائص التالية تملك، ي Bonwellوفًقا 

م ليس على توصيل املعلومات من قبل املعلمني بل على عملية التعلّ الرتكيز على . )أ

 .تنمية مهارات التفكري التحليلي والنقدي يف املوضوعات أو القضايا اليت نوقشت

 إىل الدروس فقط ولكنهم يفعلون شيًئا متعلًقا باملوضوع الطلبةال يستمع . )ب

 باملواد التعليمية الرتكيز على استكشاف القيم واملواقف فيما يتعلق. )ج

 أكثر التفكري النقدي والتحليل والتقييم الطلبةمطلوب من . )د

  .ميسوف حتدث ردود فعل أسرع يف عملية التعل. )ه

دور املعلمني يف . ميم النشط ارتباطًا وثيًقا بدور املعلمني يف عملية التعليرتبط التعلّ 

 :م همعملية التعليم والتعلّ 

دِّل هو منفذ تنفيذ طرق التدريس واملختربات والدراسات أوًال ، املعلم كُمب. )أ

 .امليدانية واملصادر األكادميية والعامة
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كمنظمني هم مكونات مرتبطة بأنشطة التعليم والتعلم ،   املعلمونثانيًا ، . )ب

 .الطلبةم لدى مجيعها منظمة بطريقة حتقق الفعالية والكفاءة يف التعلّ 

علمون حمفِّزون، مثل املدرسني، قادرين على التحفيز ثالًثا ، جيب أن يكون امل. )ج

  .احملتملني األكثر ديناميكية الطلبةوالتشجيع وتعزيز التقوية خللق 

أن يكون قادرًا على توجيه  مدربنيرابعًا ، جيب على املدرسني كمديرين أو . )د

 وفقًا لألهداف املطلوبة الطلبةم أنشطة تعلّ  وارشاد

 .مييف عملية التعل تسيسراتوسيط يوفر تسهيالت أو خامسا ، املعلم ك. )ه

  ٣١ .الطلبةم سادسا ، املعلم كوسيط هو الوسيط يف أنشطة تعلّ . )و

 )Active Learning(أهداف التعّلم النشط . ٥

من أن يكونوا نشطني ومفيدين عند  الطلبةم النشط هو متكني من التعلّ  اهلدف

عندما ينظر إليها . م ديناميكية وفعالة وبعيًدا عن التشبع واململتعلّ الالتعلم، وحتقيق بيئة 

                                                             
31 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajara Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 144-146 
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من التعلم النشط أكثر أو  اهلدف، يف كتابه يصف  Melvin L. Silbermenمن التعرض 

 :ى النحو التايلأقل عل

a. Menjadikan siswa aktif sejak awal mulainya pembelajaran. 
b. Membantu siswa mendapatkan pengajaran, keterampilan dan sikap secara 

aktif 

c. Mempertahankan agar belajar tidak terlupakan.. 32 

 

 Index Card Matchية إستراتيج. ب

 Index Card Matchتعريف إستراتيجية . ١

 بطاقةم عن طريق مطابقة هذه االسرتاتيجية هي للتغلب على مشاكل التعلّ 

طريقة ممتعة ملراجعة مادة   index card match، تعترب  Silbermenيف كتاب . الفهرسة

  ٣٣ .ارات مع زمالء الدراسةباالقرتان ولعب االختب طلبةالدورة بشكل فعال، مما يسمح لل

  

 

  تعريف استراتيجية. ٢
                                                             

32 Melvin L. Silbermen, Op.Cit., h. 35 
33Ibid., h. 240 
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  اليت تعين  hodos ، و "melalui "تعين  metaالالطنية لغة التأيت اإلسرتاتيجية من 

" jalan ke  " أو" cara ke  ." يف اللغة العربية ، الطريقة اليت تعين" jalan " ،" cara " ،

" sistem " أو" ketertiban  "كمصطلح ، تعين الطريقة نظاًما أو . يف القيام بشيء

  ٣٤ .طريقة لتحديد اهلدف

لفرض سري  هي كيفية العمليف القاموس اإلندونيسي الكبري ، تعترب الطريقة 

  ٣٥ .األنشطة من أجل حتقيق ما مت حتديده

يتساءلون  الطلبةهي اسرتاتيجية مت تطويرها جلعل  Index Card Matchاسرتاتيجية 

القدرة على اإلبداع وإتقان املهارات ولديهم عن أفكار اآلخرين وأفكارهم بأنفسهم، 

  ٣٦ .مياملوضحة لتحقيق أهداف التعل

باملناسبة املعلم إغراء . هذه اإلسرتاتيجية هي طريقة نشطة وممتعة ملراجعة املوضوع

األسئلة واختبارها  مقارنة ةبللطليتيح ذلك . من خالل استخدام وسائل اإلعالم الطلبة

  ٣٧ .ألصدقائهم

                                                             
34Sudiyono, Op.Cit., h. 180 
35 Penyusun Kamus Pusat Bahasa, KBBI, (Jakarta: Balai Pustakan, 2003), h. 973 
36Ismail, Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), 

h. 81 
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، (active learning)كتاب من   ١٠١هذه االسرتاتيجية عبارة عن جمموعة من 

لك يف مراجعة الدروس اليت مت تقدميها وكذ الطلبةوميكن استخدام االسرتاتيجية ملساعدة 

 .للقضاء على امللل

 index card matchخطوات االستراتيجية . ٣

 index card( لنوع مطابقة بطاقة الفهرسة index card match خطوات اسرتاتيجية

match( هي كما يلي: 

  يف الفصلمناسبا بعدد الطلبة قطع من الورق  اجعلْ . )أ

  عدد األوراق إىل قسمني متساويني قّسمْ . )ب

ًال حول املادة اليت مت تقدميها مسبًقا على نصف الورق الذي مت سؤا اكتبْ . )ج

  .ورقة حتتوي على سؤال واحدكل . إعداده

  .، اكتب اإلجابات على األسئلة اليت مت طرحهاالورقة االخرىيف . )د

  .خلط كل ورقة حبيث يتم مزجها بني األسئلة واألجوبة. )ه

                                                                                                                                                                             
37 Melvin L Silberman, Active learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusamedia 

& Nuansa Cendekia, 2013), cet. ke-8, h. 200 
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ا نشاط يتم على شكل أزواج، أعط كل طالب ورقة واحدة، واشرح هلم أن هذ. )و

الذين سيحصلون على ورقة األسئلة والنصف اآلخر حيصلون على ورقة  الطلبةفضع 

  .اإلجابة

للبحث عن بطاقة شريكهم، إذا وجد شخص ما شريكه  ةبالطلقم بإرشاد . )ز

اشرح هلم أيًضا أ�م ال خيربون املواد اليت . اجللوس بالقرب من بعض منهم طلب

  .من صديق آخر حيصلون عليها

شريًكا وجيلسون مًعا بالقرب من بعضهم، اطلب من   الطلبةبعد أن جيد مجيع . )ح

. إىل األصدقاء اآلخرين عالٍ كل زوج قراءة األسئلة اليت مت احلصول عليها بصوت 

  .عالوة على ذلك يتم اإلجابة على السؤال من قبل شريك آخر ، وهلم جرا

  ٣٨ .املتابعةينتهي بالتصنيف واالستنتاج و . )ط

 index card matchمزايا وعيوب من االستراتيجية . ٤

                                                             
38 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani,2008), h. 27-28 
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وباملثل ، . كل اسرتاتيجية تستخدم يف التدريس بشكل شبه مؤكد هلا مزاياها وعيو�ا

 :هلا مزايا وعيوب مثل index card matchفإن إسرتاتيجية 

 :هي   Index Card Matchتتمثل مزايا إسرتاتيجية 

 للتعلم النشط الطلبةإثارة . )أ

 اللعببغري مشبعني أل�م يتعلمون  الطلبةجعل . )ب

 ميبشكل مباشر يف عملية التعل الطلبةميكن أن يشارك . )ج

 متزايد االهتمام والدافع للتعلّ . )د

 على فهم الدرس بسهولة  الطلبةعدة مسا. )ه

 على التفاعل بشكل جيد مع األصدقاء اآلخرين الطلبةتدريب . )و

 ميكن تنفيذها يف خمتلف جماالت الدراسة. )ز

 :   Index Card Matchيف إسرتاتيجية  عيوبتتمثل 
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األسئلة (يطالب املعلمني بأن يكونوا مبدعني يف صنع البطاقات وحمتويا�ا . )أ

 ةلبالطاملصممة لطاقات ) وبةواألج

 مييستغرق األمر وقتًا طويًال يف عملية التعل. )ب

تعطيل الصفوف األخرى ألن الصف الدراسي يصبح صاخًبا عندما يبحث . )ج

 عن زوج متطابق مع البطاقة املوجودة الطلبة

صعوبة يف العثور على األسئلة الجيد  الذين حيصلون على بطاقة إجابات الطلبة. )د

 صحيحةال

  .، وهذا هو يف مرحلة املهارة K١٣ال ميكن تنفيذ . )ه

 :، يرجى مالحظة ما يليجيدا  Index Card Matchالسرتاتيجية الالستخدام 

 للطلبةيف شرح الدرس ، جيب استخدام كلمات بسيطة وواضحة وسهلة الفهم . )أ

 استخدام الوقت بفعالية وكفاءة. )ب

اهلدف هو التذكري باألمثلة . ليت تعترب مهمةعقد التلخيص وتكرار املواد ا. )ج

  .واألوصاف واحلقائق وما إىل ذلك
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 Index Card Matchأهداف . ٥

على أن  الطلبةهو تدريب  Index Card Matchمن هذه اإلسرتاتيجية  اهلدف

 .الرئيسيقوى ملوضوع األيكونوا أكثر دقة وفهًما 

 .مالتعلّ يف تمام لزيادة االه Index Card Matchوظيفة اسرتاتيجية 

 أكثر حذرا يف التعلم الطلبةمن أجل أن يكون . )أ

 أسهل يف فهم املواد الطلبةسيكون . )ب

  مال تشعر بامللل يف التعلّ . )ج

  

  

 Index Card Matchتباين إستراتيجية . ٦
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من خالل تطوير ابتكارات   Index Card Matchكما ميكن تنفيذ اسرتاتيجية 

االختالفات اليت ميكن . م أكثر حيوية وذات مغزىة التعلّ متنوعة حبيث تصبح عملي

 :استخدامها هي

ترتيب البطاقات اليت حتتوي على مجلة بعض الكلمات احملذوفة ملطابقة . )أ

 .احملتوية على كلمات مفقودة اليت البطاقاتب

على سبيل املثال . بطاقة حتتوي على أسئلة مع بعض اإلجابات احملتملة اجعلْ ). ب

مطابقة البطاقات مع البطاقات ". ؟لنجمع الصالةهي الشروط اليت تسمح  ما"، 

عندما يقدم كل زوج اختبارًا . اليت حتتوي على جمموعات من اإلجابات ذات الصلة

  .احلصول على بعض اإلجابات من املشاركني اآلخرين مإىل ا�موعة ، اطلب منه

 تراتيجية التعليمفي اختيار اس إلى مراعاتهاالعوامل الذي يحتاج . ٧

ستكون االسرتاتيجية فعالة عند . كما نعلم أن كل اسرتاتيجية هلا مزايا وعيوب

 :استخدامها مع مراعاة العوامل التالية

 عوامل الهدف والمواد التعليمية). أ
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تعلم بالتأكيد أهداف مستهدفة حمددة، مثل التعليم أو اللكل عملية 

استخدام باهلدف  كليتطلب  . نفسيةاألهداف املعرفية أو العاطفية أو ال

اختيار االسرتاتيجية مع املوضوع الذي  تتناسبجيب أن  ٣٩ .اسرتاتيجيات خمتلفة

االسرتاتيجية مع املادة اليت يتم تدريسها   بتتناس سيتم تدريسه، ألنه جيب أيًضا أن

 .اجليدين ةبللطل

 عوامل الطلبة). ب

الطلبة ، ألن كل الطلبةيف اختيار اسرتاتيجية جيب أن تكون مصممة خللفية 

وباملثل ، فإن . ختلفةاملجتاهات االوايات و اهلصاحل و املواهب و املذكاء و ال ملديه

  ٤٠ .هي السبب للطلبةاالختالفات يف املستوى العمري 

  

 

 العوامل البيئية). ج

                                                             
39 Abudin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2009), h. 199  
40Ibid., h. 200  



54 
 

كما جيب أخذ الفروق البيئية بعني االعتبار عند وضع اسرتاتيجيات التعليم 

 .والبيئات املدرسية واملكتبات واملختربات وما إىل ذلك

 عوامل األدوات والموارد التعليمية). د

التايل ميكن أن يتأثر وارد خمتلفة ، وباملدوات و األتتطلب كل اسرتاتيجية 

م أيًضا مبدى توافر املوارد التعليمية واملوارد اليت متتلكها ياستخدام اسرتاتيجيات التعل

ولكن جيب أن يكون املعلم املهين قادرًا على االستفادة من األدوات . املدارس

 .مواملوارد التعليمية املوجودة حوهل

 عوامل االستعداد المعلمين). ه

. كل إسرتاتيجية مع أفكار املعلم ومهاراته وخرباته لتطبيقه  يتعامل استخدام

إذا كان املعلم الذي ينقل أقل الرئيسية فإن النتيجة  اجليدة سرتاتيجيةولو كان االألنه 

  ٤١ .لن تكون األمثل

 التعليم نتائج. ج

                                                             
41Ibid., h. 201 
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 التعليم نتائجتعريف . ١

  ،ء تغيري سلوكي جديد بالكاملم هو عملية يتعهد الشخص بواسطتها بإجراالتعلّ 

م هو يف جزء ، التعلّ  Jemes O. Whittakerوفقا ل . لتجربته يف التفاعل مع بيئته  كنتيجة

  ٤٢ .منه عملية يتم بواسطتها توليد السلوك أو تغيريه من خالل املمارسة واخلربة

م هو م أعاله ، ميكن أن نستنتج أن التعلّ من بعض آراء اخلرباء حول فهم التعلّ 

التبادلية هو املعرفة والفهم واملهارات واملواقف . عملية لتحقيق هدف يعد تغيريًا أفضل

  .اليت يتم تسويتها

، )البيانات ومجع املعلومات(م يف أنشطة القياس الشاملة التعلّ  نتائجتتمثل 

م اليت حيققها التعلّ  نتائجوالتجهيز ، والتفسري ، والنظر يف اختاذ القرارات بشأن مستوى 

، يف حني أن اإلجناز التعلمبعد أنشطة التعلم يف حماولة إلظهارها يف التحصيل  الطلبة

  ٤٣ .الطلبةالتعليمي هو مؤشر على درجة التغيري يف سلوك 

                                                             
42 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 

2 
43Ibid., h. 159 
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 pendekatan dalam كتابهيف    A. Tabrani Rusyan وعالوة على ذلك، وفقا ل

proses belajar mengajar بعد أن ألقى الذي حيققه الطلبة   التعّلم إن نتيجة: "رأي

   ".معني من املعلم يف وقتالدرس نشاط التعلم معني أو بعد أن حصل عليها 

لم هي مجيع أشكال التقييم التع نتائجمن الفهم أعاله ميكن استنتاج أن 

التعلم  نتائجعملية التعليم والتعلم يتم عرض  .املأخوذة من مجيع أنشطة التعليم والتعلم

 .جيداوكتابة جيدا  وقراءة االقادرين على مساع حديث جيد الطلبةمن قبل 

 التعلم نتائجالعوامل التي تؤثر على . ٢

التعلم هي عوامل  نتائجلى ، فإن العوامل اليت تؤثر عMuhibbin Syahوفقا 

 :، على النحو التايل) اخلارجية( ةبللطلوالعوامل اخلارجية ) الداخلية( الطلبةداخل 

 :العوامل الداخلية تشمل). أ

 العوامل الفيزيولوجية أو الجسمنية) ١

اليت  اجلسمنيةبشكل عام ، ميكن أن تؤثر الظروف الفيزيولوجية مثل الصحة 

  .يف متابعة الدرس الطلبةضاء واملفاصل على روح وشدة حتدد مستوى لياقة األع
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وباملثل ، فإن الصحة احلسية اليت متيز السمع والبصر، تؤثر أيًضا بشكل  

على استيعاب املعلومات واملعرفة، وخاصة املقدمة يف الفصل  الطلبةكبري على قدرة 

 .الدراسي

 العوامل النفسية) ٢

 :ن أساسيًا بشكل عام هي كما يليالذين يعتربو  ةبللطل النفسيةالعوامل 

 الذكاء) أ

ميكن تفسري الذكاء بشكل عام على أنه القدرة النفسية اجلسدية على 

يتم حتديد إجنازات  ٤٤ .التفاعل مع املنبهات أو التكيف مع البيئة بطريقة ثابتة

الشخص أيضا من خالل مستوى ذكائه، يتم حتديد مستوى ذكاء الفرد من قبل كل 

مبا يف (والعوامل البيئية ) على أساس اجلينات املشتقة من والديه(من املواهب الفطرية 

  ).ذلك مجيع اخلربات والتعليم الذي حصل عليه

 

                                                             
44 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 148 
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 المواهب) ب

قق النجاح يف بشكل عام ، تعترب املوهبة قدرة حمتملة على الشخص أن حي

وهكذا ، يف الواقع جيب أن يكون لكل شخص موهبة مبعىن إمكانية . املستقبل

حتقيق اإلجناز إىل مستوى معني وفًقا إلمكانية حتقيق اإلجناز إىل مستوى معني وفًقا 

٤٥ .لإلمكانات اليت يتمتع �ا
 

 المواقف) ج

هذه احلالة املواقف اليت يف . قف هو عامل نفسي سيؤثر على التعلمااملو 

من املواد أو الدروس اليت جيب ) تلقي(م هو موقف إجيايب تعلّ لل الشخص تدعم

تعلمها ، للمعلمني الذين يقومون بالتدريس والبيئة اليت درس فيها، مثل ظروف 

  .، وما إىل ذلك والبنية والتحيةالصف ، وأصدقاؤه ، 

  

 

                                                             
45Ibid., h. 151 
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 الفائدة) د

هذا االهتمام  . اإلثارة أو رغبة كبرية لشيء ماوجود ميل كبري و  الفائدةتعين 

. يف بعض جماالت الدراسة الطلبةتعلم  نتائجميكن أن يؤثر على جودة  كما نفهم

 .لذا االهتمام هو متعة ورضاء كائن معني

 الدافع) ه

هو احلالة الداخلية للشخص الذي يشجعه على شم  للدافعالفهم األساسي 

ميكن أن حيدد الدافع إذا كان سيتم حتقيق األهداف التعليمية أم  ٤٦ .رائحة شيء ما

  .ال

 :تشمل العوامل الخارجية ما يلي. )ب

. تتكون العوامل اخلارجية أيًضا من نوعني من البيئة االجتماعية وغري االجتماعية

املدرسة، املوظفني اإلداريني واألصدقاء رئيس االجتماعية هو املعلم،  ومشلت يف البيئة

                                                             
46 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 148 
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يف حني تشمل البيئة غري االجتماعية هو مبىن . وزمالء الدراسة، ا�تمع، وأدوات التعلم

  ٤٧ .املدرسة السكنية ووقت الدراسة

ط التعلم نتيجة للعمليات يف هذا النشا هو لذلك ميكن القول التحصيل العلمي

والتعبري عنها يف شكل رموز واألرقام واحلروف أو اجلملة اليت ميكن أن تنعكس يف اجلهود 

  .يف فرتة معينة الطلبةاليت مت حتقيقها من قبل 

 أنواع تقييم نتائج التعلم. ٣

التعلم يف األساس نشاطًا لقياس التغريات السلوك اليت حدثت يف  نتائجتقييم 

 :التعلم إىل التأثري يف شكلني نتائجؤدي بشكل عام ، ست. الطلبة

 االدراك لديهم القوة والضعف على السلوك املرغوب فيه ة سوفلبطأشكال  ).أ

إما خطوة أو خطوتني األمر الذي أثار  يرقي مأن السلوك املطلوب هل واووجد. )ب

  .مرة أخرى الفجوة بني املظهر والسلوك احلاضر مع السلوك املطلوب

                                                             
47Ibid., h. 132 
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. مالتعلّ  نتائجم من قبل املعلمني على عملية يالتعل نتائجييم ميكن أن يتم تق

بينما يهدف . ميف عملية التعلّ  الطلبةيهدف تقييم الربنامج إىل تقييم فعالية ومشاركة 

  .التعلم نتائجالتعلم إىل حتديد  نتائجتقييم 

 ٤٨ :التعلم نتائجهناك عدة أنواع من تقييم 

التقييم التكويين هو إجراء تقييم للخروج حبلول �اية برنامج التعليم والتعلم لرؤية . )أ

وبالتايل ، يتم توجيه التقييم التكويين لعملية . مستوى جناح عملية التعليم والتعلم

وقع التقييم التكويين من قبل املعلم لتحسني برامج ومن املت. التعليم والتعلم

  .واسرتاتيجيات أو طرق تنفيذ التدريس

التقييم التلخيصي هو تقييم يتم تنفيذه يف �اية الوحدة الربناجمية ، أي �اية . )ب

اهلدف هو رؤية النتائج اليت حققها . الشهر و�اية الفصل الدراسي و�اية السنة

هذا التقييم موجه حنو . ل الطلبة ألهداف املناهج الدراسيةالطلبة ، أي مدى احتال

  .املنتج وليس عملية

                                                             
48 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), h.5 
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التقييم التشخيصي هو تقييم يهدف إىل النظر إىل نقاط ضعف الطلبة . )ج

يتم إجراء هذا التقييم ألغراض التدريس ، والتدريس العالجي ، . وعواملهم السببية

ترتيب املشاكل لتكون قادرة على العثور  بالطبع يتم. وإجياد احلاالت ، وما إىل ذلك

  .على نوع من صعوبات التعلم اليت يواجهها الطلبة

التقييم االنتقائي هو تقييم يهدف إىل االختيار، مثل الرتشيح إىل مؤسسة . )د

  .تعليمية معينة

تقييم املواضع هو تقييم يهدف إىل حتديد املهارات املطلوبة األساسية لربنامج . )ه

بعبارة . تعلم حيث يتم برجمته قبل البدء يف أنشطة التعلم اخلاصة بالربنامجالو م يتعلال

أخرى ، يتم توجيه هذا التقييم حنو استعداد الطلبة ملواجهة الربامج اجلديدة ومالءمة 

 .برامج التعلم مع قدرات الطلبة

 تقييم نتائج التعّلم. ٤

وينعكس ذلك يف . ا الطلبةيعتمد تقييم نتائج التعلم على التطورات اليت ميتلكه

  :على أن عملية التطوير تشمل Muhibbin Syahبيان 
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، وبالتحديد التطوير التدرجيي ومرتبط ) motor development(تطوير احملرك . )أ

  )املهارات احلركية(مبجموعة متنوعة من املهارات البدنية لألطفال 

وظيفة فكرية أو عملية  أي تطوير) coqnitive development(التطور املعريف . )ب

  .تطوير الوظيفة الفكرية أو عملية تطوير القدرة الذكائية لدماغ الطفل

 ٤٩ ).social and development(التنمية االجتماعية واألخالقية . )ج

  ٥٠ :التعلم هي كما يلي نتائجعالوة على ذلك ، فإن جودة تقييم 

 كاف = 5 ممتاز = 10

جدا جيد = 9  نقيص = 4 

جدا نقيص = 3 جيد = 8   

سيئة قيمة = 2 حسن = 7  

= 1 مقبول=6 جدا  سيئة قيمة   

  

                                                             
49Ibid.,h.12 
50 Departemen Agama RI, Laporan Penilaian Hasil Belajar, (Jakarta: Percetakan Negara, 

1994),h.2 
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لم ألنه من حتقيق إجناز جيد للتع الطلبةمع معايري القياس املتوقعة حىت يتمكن 

  .يظهر أيًضا مستوى إتقان املوضوع

 م اللغة العربيةيتعل. د

    تعريف اللغة العربية .١

واللغة العربية هي الكلمة اليت يعرب . ألفاظ يعرب �ا كل قوم عن مقاصدهم: اللغة

وحفظها لنا القلرأن الكرمي . وقد وصلت الينا من طريق النقل. �ا العرب عن اغراضهم

   .يعة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظمهمواالحاديث والشر 

اللغة العربية هي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث �ا أكثر من 

يتم استخدام هذه اللغة رمسًيا كلغة رمسية من قبل حوايل عشرين . مائيت مليون شخص

اإلسالم، لغة مصدر  اللغة العربية هلا متييز بلغات أخرى كما أ�ا أصبحت لغة. دولة

  ٥١ .التعاليم اإلسالمية ، لغة الكتب اإلسالمية حبيث ترتبط ارتباًطا وثيًقا باملسلمني

 Teknik "يف كتابه  Zulhannanوحسب رواية ابن جين اليت ذكرها 

Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  " فإن اللغة هي لغة طرحتها أمة للتعبري عن ،

                                                             
51 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003),h. 1 
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اللغة العربية هي واحدة من أكثر اللغات الدولية تطورًا ، وهي تأيت إلينا اليوم . غرضها

  ٥٢ .من خالل عملية التحول

إن أدم عليه السالم كانت لغته يف اجلنة العربية، فلما عصى سلبه اهللا العربية، "

  ". فتكلم بالسريانية، فلما تاب رّد اهللا عليه العربية

“Bahwa bahasa nabi Adam AS di syurga adalah bahasa Arab; maka ketika nabi 

Adam melakukan maksiat Allah menghilangkan bahasa Arab, maka nabi Adam 

berbicara bahasa Suryaniah; ketika nabi adam bertaubat Allah mengembalikan 

bahasa arab”.53 

 

النيب  خلق اهللايف الواقع ، منذ . العربية هي لغة قدمية أن اللغةأعاله ،  روايةمن 

هكذا ، اللغة العربية املستخدمة من قبل األنبياء . آدم يف العامل العريب املستخدمة بالفعل

  .السابقني

  

  

                                                             
52 Zulhanan,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Bandar Lampung: Rajawali Pers 

2014), h.2 
53 Abdurrochman, Metode, Teknik & Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Lampung Timur, 

-,2016), h. 6-7 



66 
 

 ة العربيةاللغمهارة . ٢

على تطوير مهارا�م  ةلبالطاهلدف األساسي لتعلم اللغة العربية هو قدرة 

تدريس اللغة الوتعرف القدرة على استخدام اللغة يف عامل . وشفويا كتابة  اللغوية

 ومهارة الكالم  هناك أربع مهارات ، وهي مهارات االستماع و. باملهارات اللغوية

  .ةالكتابمهارة القراءة  و مهارة 
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 الثالث بابال

 البحث ةقيطر 

 

 طريقة البحث  . أ

ملعرفة شيء ما عن طريق اخلطوات املنهجية، الطريقة تعين  كيفيةالطريقة هي إجراء أو  

يف  ٥٤ .يتم تعريف الطريقة هنا كوسيلة أو فين أجريت يف الدراسة. نهجيةامل يةعملالطريقة 

حني يتم تعريف البحث بشكل عام على أنه عملية جلمع وحتليل البيانات اليت تتم بشكل 

  ٥٥ .منهجي ومنطقي لتحقيق أهداف معينة

تجربة يف جمال معني، الكتساب البحث الطبيعي، والتحري وال عملالبحث هو 

ديدة �دف إىل اكتساب رؤى جديدة ورفع مستوى العلم اجلبادئ املحقائق أو 

اليت  البحثتنفيذ الإذن ، طريقة البحث هي سلسلة من طرق أو أنشطة  ٥٦ .والتكنولوجيا

                                                             
54Mardalis,MetodePenelitian,(Jakarta: BumiAksara,2004),h.24 
55Nana Syaodih,Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rosda, 2011),h.5 
56Margono, Metode PenelitianTindakan,(Jakarta:RinekaCipta,2010), h.1 
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الفلسفية واإليديولوجية، واألسئلة واملشكالت  والنظريةرتاضات األساسية، تستند إىل االف

 ٥٧ ).research traditions(كتقاليد البحث   يذكرهث البحبعض . اليت تواجهها

 

 أنواع البحث. ب

 البحث اإلجرائي للفصل الدراسيهو  هذا البحثإن نوع البحث املستخدم يف 

)classroom action research ( ميكن أن . اليت أجريت يف الفصول الدراسية البحث، أي

هو ) PTK(يستفيد البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي من التحسينات يف مشاكل التعلم 

  ٥٨ .انعكاس ألنشطة التعلم يف شكل عمل، والذي يظهر عمدا وحيدث يف الصف معا

، ميكن االستنتاج أن البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي عبارة عن الرأي اعالهمن 

وتنفيذ  ختطيطعملية حبث أجراها املعلمون يف الفصل الدراسي لتحسني أدائها من خالل 

  .الطلبةنتائج تعلم  لرتقيةإجراءا�ا  تأملو  ومالحظة

                                                             
57Nana Syaodih,Op.Cit,h.52 
58Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rosda Karya,2009), h.3 
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هذا البحث يهدف إىل حل املشاكل احلقيقية  الباحث أنوهكذا ميكن أن يشرح 

ملاذا ميكن حلها من خالل  العلميةجابات اإلاليت حتدث يف الصف، وكذلك البحث عن 

اإلجراءات املتخذة، خبالف أ�ا �دف إىل زيادة األنشطة احلقيقية للمعلمني يف التطوير 

  ٥٩ .املهين

 

 ووقت  وموضوع كان البحثم.  ج

 مكان البحث. ١

 .المبونج الغربية ١املتوسطة احلكومية  مت إجراء هذا البحث يف مدرسة

 موضوع البحث. ٢

 الصف الثامن هـ ةبالطلهو  البحثموضوع 

 وقت البحث. ٣

  ٢٠١٧/٢٠١٨يف الفصل الدراسي للعام الدراسي  البحثمت إجراء وقت 

                                                             
59Ibid.,h. 60 
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 البحث إجراء. د

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus 

dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian.  60  

: ل الدراسي أربع مراحل تسلسلية مشرتكةحيدد منوذج البحث اإلجرائي للفص

، املالحظة، التأمل، يف شكل دورات متكررة وجيب أن يكون لكل دورة التمنفيذالتخطيط، 

  ٦١ .مجيع املراحل األربع

يف الفصول الدراسية املعروفة واألكثر استخداًما  االجرائيث بحالإن أفضل منوذج 

بحث ال يصف منوذج اخلطوات. Mc. Taggartو  Kemmis هو النموذج الذي اقرتحه

  ٦٢ :األربع الواردة يف الرسم البياين التايل  يف الفصول الدراسية االجرائي

  

  

  

                                                             
60M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Katalog 

Dalam Terbitan,2002), h. 29 
61Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h.117 
62Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2007), h. 74 
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 ٣.١ الصورة

  دورة بحوث العمل الصفية

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 التخطیط

 المرقبة

 الدورة االولى التنفیذ التأمل

 الدورة الثانیة

 الخطة المنقحة

 التامل التنفیذ

 المالحظة

? 
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 التخطيط. ١

 :للغة العربية ، مبا يف ذلكية تعلمال وادامليف هذه املرحلة ، إعداد 

  بالدروس العربية الطلبةبدائل لزيادة اهتمام  الباحثيقدم . )أ

   Index Card Matchتعلم اللغة العربية باستخدام طريقة  الباحثحيفز ). ب

  وسائل اإليضاحإنشاء ). ج

  املالحظةقم بإنشاء ورقة ). د

 .الطلبةتصميم مقاعد ). ه

 التنفيذ. ٢

م ييف هذه املرحلة يتم القيام بعملية التعل. م املعدةيملرحلة هي تنفيذ خطة التعلهذه ا

، يتم الدراسةيف مرحلة ما بعد . من التدريس، اإلدراك ، االختبار املسبق ، التعلم والتقييم

بعد اتباع  الطلبةحول الغرض من التعلم والفوائد اليت سيحصل عليها  الطلبةتكييف 

  .تعلمعملية التعليم وال
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 طريقة املباشرةاملعلم سيتم تطبيق طريقة ، وتتنوع مع  Index Card Match يف تطبيق

من فهم املواد اليت قدمها املعلم بسهولة  الطلبة، حىت يتمكن السؤال واجلوابوطريقة 

 .أكرب

 المالحظة. ٣

 ةم مع اهلدف املالحظيعندما تتم عملية التعل الطلبةأنشطة وسلوك  املعلم يالحظ

 .مييف القيام باملهمة واجلدية يف متابعة التعل الطلبةو نشاط وه

 التأمل. ٤

البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل املالحظة اليت مت مجعها يف هذه املرحلة، 

حتتاج إىل حتليل وتفسري بقصد معرفة إذا كان اإلجراء قد وصل إىل  االقرب يف وقت

التعبري عن أنفسهم بشأن  للمعلمني، ميكن لتعليمااستناًدا إىل نتائج . اهلدف املتوقع

م اليت مت إجراؤها، حبيث ميكن استخدامها كأساس لعمل الفصل يف الدورة يأنشطة التعل

 .التالية
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 تقنية جمع البيانات. ه

للحصول على  الباحثمجع البيانات هي الطريقة اليت ميكن استخدامها  تقنية

 :الباحث، يستخدم هذا البحثبيانات الة مجع يف عملي. البيانات املراد دراستها

 المالحظة. ١

من خالل مالحظة قدرة . ميعملية التعلجيرى خالل  ةلبالطيف شكل مذكرات 

 الطلبةذوي القدرات العالية و  الطلبةالذين يتم تصنيفهم إىل ثالث فئات وهي  الطلبة

 ذه املالحظة جلمعتستخدم ه. ذوي القدرات املنخفضة الطلبةذوي القدرات املتوسطة و 

 .Index Card Match الطريقة تطبيق  البيانات

 االختبار. ٢

هي تقنية جلمع البيانات يف شكل سلسلة من األسئلة يف شكل  طريقة اإلختبار

تدريبات أو غريها تستخدم لقياس املهارات واملعرفة والذكاء وقدرة املواهب اململوكة 
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كتوب يف شكل املختبار إلشكل االختبار املستخدم هو ا ٦٣ .لألفراد أو ا�موعات

بعناية وبشكل  السؤالالعمل على  الطلبةهذا يعين أنه جيب على . حشو ومقال

 .صحيح

 الوثائق. ٣

أو بطاقات التقارير  الطلبةم خرجات تعلّ املتقرير عن الهذه الوثائق عبارة عن 

يتم استخدام هذه الوثيقة . دارية وجمموعة القيم وبيانات الفصل وغري ذلكوالكتب اإل

 الصف الثامن ه من مدرسة املتوسطة احلكومية الطلبة نتائج التعلم إلجياد صورة إلجناز

 .٢٠١٧/٢٠١٨ يساالدر  الغربية العامالمبونج  ١

 المقابلة. ٤

للحصول على معلومات بإجراء املقابلة )  interviewer(السائل هو حوار أجراه 

اللغة العربية جلمع نتائج  معلممبقابلة  الباحثيف هذه احلالة ، قام  ٦٤ .من احملاور

  .كبيانات مكملة  الطلبةخرجات التعلم اليت يتعلمها امل

                                                             
63Suharsisimi Arikunto, Op.Cit., h. 150 
64Ibid, h. 155 
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 تحليل البيانات. و

قابالت حتليل البيانات هو عملية إجياد وجتميع البيانات اليت يتم احلصول عليها من امل

، املالحظات امليدانية ، بيانات التوثيق ، عن طريق تنظيم البيانات يف فئات ، ووصفها إىل 

، و جعل  حبثهاوحدات ، جتميعها ، ترتيبها يف األمناط ، واختيار ما هو مهم ، وسوف يتم 

  ٦٥ .واآلخرين نفس الباحثفهم من للسهلة اليت الاالستنتاجات 

النوعية،  -وصفية الحتليل البيانات اليت هي  تقنية الباحثاستخدم  هذا البحثيف 

  .تصف البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل أدوات البحث هيو 

 :اخلطوات اليت اختذها املؤلف يف حتليل البيانات هي

 جمع البيانات). أ

للبيانات أن  ، ميكناملالحظةمن خالل  امليدانيةبيانات من الللحصول على 

يف عملية مجع . تكون وثيقة من خالل سلوك املوضوعات البحثية وهلم جرا

                                                             
65Sugiyono, Op.Cit., h. 247 



77 
 

يتم إجراء أنشطة التثليث، وهي التحقق من حقيقة البيانات والتفسري من  ،البيانات

خالل مقارنة البيانات اليت مت احلصول عليها من مصادر أخرى يف خمتلف مراحل 

 .وباستخدام طرق خمتلفةالبحث امليداين يف أوقات خمتلفة 

 تخفيض البيانات). ب

الرئيسية، حبيث ميكن تقدمي / ختفيض البيانات هو نشاط تقدمي البيانات األساسية 

ختفيض البيانات يف . صورة أوضح وحادة حول نتائج املالحظات واملقابالت و الوثائق

تائج البحث الرئيسية اليت تغطي ن/ هذا البحث من خالل توفري البيانات األساسية 

بالكامل، دون جتاهل البيانات الداعمة، واليت تشمل عملية اختيار وحتميل وتبسيط 

البيانات اليت مت . وحتويل البيانات اخلام اليت مت احلصول عليها من املالحظات احلقلية

ختفيض البيانات هو نشاط اختيار . مجعها كثريا ومعقدة، وما زالت خمتلطة، مث ختفيضه

ال . البيانات ذات الصلة واهلامة بدور املعلمني يف ترقية اللغة املنطوقة للطفل. البيانات

 .يتم تقدمي البيانات غري املرتبطة باملشكلة يف منوذج التقرير
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 عرض البيانات). ج

 بسهولة حيتاج إىل عرضها لكي ميكن أن نفهمها وقد مت ختفيضها الكثري البيانات

، والغرض من ذلك ) كشف كتايب(سليب النص الشكل العرض هو . لباحثني وغريهمل

  . لرسم االستنتاجهو تسهيل وصف احلدث، مما يسهل استخ

 ستنتاجرسم اال. )د

رسم هو  Huberman و Milesاخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وفقا 

 ال تزال االستنتاجات األولية اليت مت طرحها مؤقتة، وسوف تتغري). التحقق(االستنتاج 

  ٦٦ .إذا مل يتم العثور على أدلة قوية لدعم املرحلة التالية من مجع البيانات

االستنتاجات املتعلقة بالتحسينات أو التغيريات اجلارية تدرجييا من رسم وبدأت 

لدورة إىل االستنتاج املنقح يف �اية ا االوىلدورة الاالستنتاجات األولية املرسومة يف �اية 

 جيب أن تكون االستنتاجات. االستنتاج األخري يف الدورة األخرية. الثانية وما بعدها

  ٦٧ .األخرية مرتابطة والنتيجة األوىل موطئ قدمو  االوىل

                                                             
66Sugiono, Op.Cit., h.345 
67Kunandar, Op.Cit., h. 103 
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البيانات اليت مت حتليلها يف هذا البحث هي نتيجة التعلم إتقا�ا بعد تطبيق 

index card match 

  الكالسيكية ةبالطلالنسبة املئوية إلتقان نتائج تعلم 

 

 :البيان

P  =األرقام للنسبة املئوية. 

N  =عدد الطلبة الذين يتقان التعلم 

N  =عدد امجايل الطلبة 

 االوىلنتيجة احلساب من كل دورة، مث متت مقارنتها ما بني نتيجة الدورة 

ستوفر هذه النتائج نظرة عامة على النسبة املئوية لنتائج التعلم . الثانيةلدورة اتيجة ون

  .Index Card Matchاملتزايدة باستخدام طريقة 

   

P = N x 100% 
           N 
 



80 
 

 الرابع الباب

  تحليل البيانات

 

 المبونج الغربية ١الحكومية  االسالمية الشخصية للمدرسة المتوسطة. أ

 المبونج الغربية ١الحكومية  االسالمية رسة المتوسطةالسيرة الذاتية للمد. ١

منطقة ) مقاطعة باليك بوكيت(ليوا  غونونج سوغيهيف قرية  ١٩٥٧منذ عام 

تديرها  اليت سنوات حممدية ٤مؤسسة تعليم املدرسني الدين  وجد، وقد الغربية المبونج

 ٤درسني الدين ، تعليم امل١٩٦٤يف �اية عام . غونونج سوغيهالضجيج  ، منحممدية

وترك ذكريات رائعة يف شكل ) تفريق(ال ميكن ان يستمر  غونونج سوغيه سنوات حممدية

يف قرية الذين يعملون جبد  اليت حصل من ا�تمع وقطعة أرض) الضروري(مبىن الدراسة 

  .وكسوغيهان بارو غونونج سوغيه

 من مديةحم التدريس ورئيس) Toifi Bahri(ليوا واتس  SRIN مع بدأها رئيس

الدين، ومجيع املسؤولني / تدعو قادة ا�تمع ) M. Siradj Abbas( غونونج سوغيهالضجيج 

من أجل استعادة كل املباين  شاورةإىل امل غونونج سوغيهالضجيج  منوأعضاء حممدية 
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 ١٥املدرسة، يف  مبىنسنوات من سلطة حممدية وجتري يف  ٤ PGAوالرتاث األرض 

إىل أن : "د  االجتماعات واختذت القرار على النحو التايل، الذي عق١٩٦٦ديسمبري 

تقنية  بالتايلعداد، و اإلسنوات  ٤ PGAأو  املدرسة املتوسطة االسالمية احلكوميةتبىن 

 ،Saifulloh Zawawi إىل ليوا و  واتسسنوات  SRIN   7معطي إىل رئيس   تنفيذه

 :التايل أعضاء جملس اإلدارة على النحوالبنيان و لجنة ويشكل ال

 باليك بوكيت ويدانمساعد : الراعي. )أ 

 سكال براك احلكومة  رئيس -: ستشارامل. )ب

 الغربية رئيس مكتب التعليم المبونج. )ج

   Tamimi: العام رئيس. )د

 Toifi Bahri: الرئيس األول. )ه

 M. Muin Sy: الرئيس الثاين. )و

 Damiri: السكرتري األول. )ز
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 Chaidir B: السكرتري الثاين. )ح

 M. Siradj Abbas: أمني الصندوق األول. )ط

 Dahrin Sy: أمني الصندوق الثاين. )ي

  Bahid Yunus. ١: املساعد. )ك

٢ .Amirulloh  

٣ .Akili Adam  

٤ .M. Yatim Sabki  

٥ .M. Sanusi  

االعداد  واتسن PGA 4قام  ١٩٦٧يناير  ١كمتابعة لنتيجة املداولة، يف 

د للفئة األوىل والثانية الذين استقبلوا ياجلد ةبالطلبوكيت وأيضا قبول  ليوا باليك احلكومة

سنوات احملمدية ، حتت  ٤ PGAمن  السابق ةلبالط ١١شخصا و  ١٣د يجد ةبالطل

 :إشراف املعلمني على النحو التايل
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 M. Siradj Abbas: املدرسة رئيس. )١

 Toifi  Bahri: نائب رئيس املدرسة. )٢

 ,Parji Waluyo, Kusyairi, Fauzi Sahdin, M. Zaili: املعلمون. )٣

Nur Aini, Dahrin Sy, Chaidir  B., Bahid Yunus  

 

املدرسة املتوسطة االسالمية ولدت يف وقت الحق  الذي هذه املؤسسة هي جنني

  .ليوا احلكومية

 ةدياجلد الطلبةالثقة ا�تمع كما يتضح من قبول بوجود هذه املدرسة تبدو  يقوممنذ 

 الطلبة ١٩٦٨، وبلغ ١٣=  ١لصف ل ةدياجلد الطلبة ١٩٦٧يف تزايد مستمر، يف عام 

، و يعترب مطوراً مبا فيه ٣٥=  ةدياجلد الطلبة، حققت ١٩٦٩و يف عام  ٣٠=  ةدياجلد

  .بوكيت الكفاية إذا نظرنا وقارنناه مبصدر املريدين والسكان يف منطقة باليك
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ية التحتية للتعلُّم كاف أيضا بفضل مساعدة ا�تمع وباملثل ، فإن حتسني املرافق والبن

 و Toifi bahriو M. Rafi’I يبدأونظرا هلذا الواقع مع . الذين شاركوا يف املدرسة BP3و 

Fathoni   الدين وزارة احلكزمية إىلتتوقع اللجنة أن تقرتح على الفور.  

سنوات  PGA 4ة مت اقرتاح هذه املدرسة من قبل جلنة التنمي ١٩٦٩سبتمرب  ٢٥يف 

. ١٩٦٩سبتمرب  ٢٥بتاريخ  ١٩٦٩/ بنغ /  D/  ٣. إعداد الشؤون ليوا ، يف رسالة رقم

باليك بوكيت والوكاالت ذات الصلة  يف منطقةوبدعم من مجيع املنظمات اجلماهريية 

  .الغربية المبونجمقاطعة  KDHمن وكذلك توصية رجينت 

من قبل وزير الشؤون الدينية يف إندونيسيا يف فرتة وجيزة ، متت املوافقة على االقرتاح 

  ١٩٦٩ عام ١٧٨ . على النحو املبني يف املرسوم الصادر عن وزير الشؤون الدينية رقم

  PGAN يكون سنوات إعداد ليوا ٤ PGAاحلكومية  ، حوايل1969سبتمبري  ٦بتاريخ 

أصحاب  حيملهاليوا  سنوات ٤  PGANومنذ ذلك احلني . ليوا باليك بوكيت سنوات ٤

 / B II / SD-1رقم مث أكد بقرار من وزير الشؤون الدينية   ex Kwedanaan Krui  دينية

B / 5097 ١٩٧٢مايو  ١٥، بتاريخ ،(Toifi Bahri  NIP. 150014719 ).  
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مث يف عام . سنوات ليوا تواصل التطورات والتغيريات ٤  PGANمث يف السنة التالية 

واستنادًا إىل تبسيط النماذج . غيري االسمسنوات ليوا ت ٤  PGANخضعت  ١٩٧٨

و  ١٥وهياكل التعليم كما هو موضح يف املرسوم الصادر عن وزير الشؤون الدينية رقم 

املدرسة املتوسطة سنوات ليوا  ٤  PGAN، أصبح اسم  ١٩٧٨يف عام  ١٧و  ١٦

  . باليك بوكيت ليوا االسالمية احلكومية

 تبديل رئيس المدرسة ). ١

    TIOFI BAHRI: الول للمدرسة املتوسطة احلكومية باليك بوكيت ليوارئيس ا .)أ

NIP. 150014719 tahun  1-6-1979 s/d 1-12-1982, gol terakhir III/b. 

 CHAIDIR: رئيس الثاين للمدرسة املتوسطة احلكومية باليك بوكيت ليوا). ب

BAHRI    ،NIP. 150033024 tahun 1-12-1982 s/d  20-12-1989, gol terakhir 

III/b.  

 Drs.SUANDI: للمدرسة املتوسطة احلكومية باليك بوكيت ليوا الثالث رئيس). ج

MUHIZALL   ،NIP. 150103844             tahun 22-6-1994 s/d 12-8-2003 gol 

III/d. 
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 Drs ERJATI : احلكومية باليك بوكيت ليواللمدرسة املتوسطة  الرابع رئيس). د

ABAS ،NIP. 150197434 tahun  12-8-2003  s/d 25-8-2005 gol IV/a.  

 SYAIRULLAH: للمدرسة املتوسطة احلكومية باليك بوكيت ليوا الرابع رئيس. )ه

SYAM, S.Pd  ،NIP. 195705081986031005  tahun  25-8-2005  s/d 8-1-2014 

gol  IV/a. 

 HIKMAT :رئيس الرابع للمدرسة املتوسطة احلكومية باليك بوكيت ليوا). و

TUTASRY, S.Pd   ،NIP. 197201022000031003 sejak tahun 2014  

  غري ذلكو . )ز

 التطوير المبنى. )٢

، قام بنجاح ببناء العديد من املباين  ليوا ١املدرسة املتوسطة احلكومية خالل إنشاء 

 :واحلكومة BP3العبادة من خالل  و مكانوبيوت املعلم ،  التعليمية احمللية ،

  .١٩٧٨يف عام  BP3 حماولة من ملعلممنزل  ١بناء . )أ
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 .DIP TA. 1981/1982 Noمن خالل  ١وغرفة املعلم الفصل  ٣بناء ). ب

114/XXV/3/81  رئيس قسم اإلنتاج  مرت مربع ٢٤٥حجم . Toifi Bahri.  

مرت  ٢١٩ حجم ,DIP  1984/1985 No. 62/XXV/3/84الفصل من خالل  ٣بناء ). ج

 .Chaidir Bahri .رئيس قسم اإلنتاجمربع، 

  .مرت مربع ٨٠، حجم  ١٩٨٦عام  BP3 حماولة مندرس ، املغرفة  ١ بناء). د

  .مرت مربع ٨٠، حجم  ١٩٨٧يف عام  BP3 حماولة من،  مصلى ١ بناء). ه

 و BP3م من شركة  ١٩٩٠عام  يفمرت مربع  ٧٠ اإلسالمية ةرساملدسور  بناء). و

DIK 1990/1991.  

/  ٨. ١٩٩٠/١٩٩١ DIPمن خالل  ١تعليمية حملية وغرفة مدرسية  غرفة ٣ بناء). ز

XXV / 3/1990  رئيس قسم اإلنتاج مرت مربع، ٢٥٦حجم A.Fauzi Bahri ) رئيس

  )االدراة املدرسة االسالمية املتوسطة احلكومية ليوا

  .مرت مربع ٢١٩حجم   DIP من خالل يةغرفة التعليم ٣ بناء). ح
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  .بزلزال ا�ياراملبىن  كل ١٩٩٤فرباير ،  ٢يف ). ط

 .ديدة من قبل حكومةاجل أعيد بناء املدرسة �١٩٩٤اية عام يف ). ي

 تطوير الطلبة. )٣

 الطلبة، فإن تطوير الغربيةخرى يف المبونج األدينية الدارس املكما هو احلال مع 

، احلكمية أقل تشجيعاً مقارنة باملدارس العامة االسالمية احلكومية ليوا املدرسة املتوسطةيف 

هذا يرجع إىل وجهة نظر الناس الذين هم . لكن تطورها مقنع متامًا مع التقدم التدرجيي

  ).املوظف احلكومة(مغرمون بأن يصبحوا رهانًا 

،  ١٩٨٢م يف عا ليوا ١املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية بىن املمنذ بناء 

املدرسة بالتوازن مع  التالميذ/  الطلبة، يبدأ تدفق  inpresعالوة على تعيني املعلمني 

البنية التحتية  - ، لذلك مل يتم استيعا�ا بعد، بسبب املرافق احملدودة املتوسطة احلكومية

  .واألفراد املتوفرين

يف  SPG و PGANهذه احلالة املثرية مل تستمر طويال ، فقد حدث منذ إغالق 

  .بشكل كبري الطلبة، اخنفض تدفق قبول  ١٩٨٩عام 
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 Danemومثة عامل آخر هو اخنفاض معدالت القبول اجلديدة، وعدم إمكانية قيام 

  .العام ، وزيادة املدارس الثانوية العامة واخلاصة يف هذا ا�ال يف املدرسة مبواصلة التعليم

 الغربيةليوا المبونج  ١ لحكوميةرؤية ورسالة للمدرسة المتوسطة االسالمية ا. ٢

 رؤية). أ

 .االخالق الكرمية، اإلجناز و  ةرساملدلتحقيق جودة 

 رسالة). ب

 تنفيذ عملية التعلم والتوجيه بنشاط ومتغري وممتعة) ١

 التعليم مع ورش العمل والتدريب وظفنياملزيادة كفاءة املعلمني و ) ٢

 إلجنليزيةباللغتني العربية وا الطلبةتطوير مهارات ) ٣

األكادميية وغري  التحصيل العلمي زيادة املرافق والبنية التحتية لتحقيق) ٤

 األكادميية

 وإجنازهم الطلبةتنفيذ األنشطة الالصفية كجهد لتطوير إمكانات ) ٥
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  .خلق بيئة مدرسة مرحية وآمنة ومظللة ونظيفة) ٦

 ١ مية الحكوميةحالة المعلمين والطلبة والموظفين للمدرسة المتوسطة االسال. ٣

 الغربيةليوا المبونج 

 ٤.١جدول ال

  الغربيةليوا المبونج  ١ بيانات المعلمين والموظفين للمدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية

 NIP اسم

 التتعليم موقع

 اسم اسم

السنة 

 الخرجية

 درجة

Drs. Mihri 196609101994031003 املعلم STKIP PGRI 
B.Lampung 1992 S.1 

Dra. Rosda 196412181994032004 املعلم IAIN Raden 
Intan 1991 S.1 

Drs. Akri 196911051995031002 املعلم IAIN Raden 
Fatah 1994 S.1 

Hj. Muspiroh, 
S.Ag 197109031997032003 املعلم IAIN Raden 

Intan 1996 S.1 

Edy Riswan, BA 195702031990031002 املعلم IAIN Sunan 
Kalijaga 1982 Sarmu

d 

Hikmat Tutasry, 
S.Pd 197201022000031003 

رئيس 

 املدرسة
UNILA 1999 S.1 

Siti Nasiah Yuni 
H, S.Pd 197706052003122004 املعلم UNILA 2001 S.1 

Ema Juwita, 
S.Pd 198005012003122002 املعلم Universitas 

Bengkulu 2002 S.1 

Erya Sujannah, 
S.Pd 198004202003122003 املعلم UNILA 2003 S.1 

Drs. Yakob 196508052005011003 املعلم STKIP PGRI 
Metro 1992 S.1 
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Amran Fauzi, 
S.Pd.I 197903122003121003 املعلم IAIN Raden 

Intan 2002 S.1 

Poedjijanto, 
S.Pd 197009092005011004 املعلم IKIP Neg. 

Semarang 1996 S.1 

Sumiyati, S.Pd 197909042005012004 املعلم STKIP PGRI 
B.Lampung 2004 S.1 

Rully Herwindo, 
S.Pd 198001312005011003 املعلم STKIP PGRI 

B.Lampung 2004 S.1 

Agus 
Suprianto,S.Pd 197410042005011002 املعلم UNILA 1999 S.1 

Sepriadi, S.Si 197209232005011003 املعلم UNSRI 1998 S.1 

Fifialili, S.Ag 197402052006042005 املعلم IAIN Raden 
Intan 1998 S.1 

Riyani, S.Ag 197911282005012004 املعلم IAIN Raden 
Fatah 2001 S.1 

Badrul 
Hisan,S.Ag ,197311132003121002 

رئيس  

 االدراة
IAIN Raden 
Intan 1999 SI 

Whindiawaty, 
S.Pd,.M.M. 197505152006042014 املعلم Univ.Saburai 2012 S.2 

Eni Susanti, 
S.Ag 197701082007012013 املعلم IAIN Raden 

Intan 2001 S.1 

Slamet, 
S.Pd,.M.M. 198111042007101002 املعلم Univ. 

Kejuangan 2013 S.2 

Susilowati, S.Pd 198206072007102002 ماملعل  STKIP PGRI 
B.Lampung 2004 S.1 

Dirgahayu, S.Ag 197610102007012032 املعلم IAIN Raden 
Intan 2001 S.1 

Azroni, S.Pd 197809052005011004 املعلم STKIP PGRI 
B.Lampung 2004 S.1 

Sri Murniyati, 
S.Ag 197801122007102001 املعلم IAIN Raden 

Intan 2001 S.1 

Lila Wati ,197805122007102001 املعلم STKIP PGRI 
B.Lampung 2004 SI 

Yusirwan, 
S.Pd.I 196304111991031004 املعلم STAI Maarif 

Metro 2009 S.1 

Rohma 196707111992032001 االدراة MAN 1987 SLTA 
Ahmat Sultoni, 
S.Pd.I 197809122009121005 املعلم IAIN Sunan 

Kalijaga 2002 S.1 

Yudiansyah, 
S.Pd 198708282009121003 املعلم UNILA 2009 S.1 
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Sri Mulyati, 
S.IP 197409262007012022 االدراة Univ. Muh. 

Lampung 2013 S. 1 

Irwan,S.Pd.I 196605182007011028 املعلم STAI 
MA'ARIF 2014 S.1 

Nurzubaidah,A.
Md ,196309112014112001 املعلم IAIN Raden 

Intan 2000 DIII 

Edi Aksawijoko, 
A.Ma 198206282007101001 املعلم UNILA 2003 D.II 

Asmara ,198003242007012009 االدراة LKPM Mitra 
Lampung 2001 DI 

Edi Saputra 198006012007101004 املعلم PAKET C 2005 SLTA 

Aniwita 198009122009012003 االدراة M AN 2 B 
Lampung 2000 SLTA 

Edi Hestiawan 197602212014111001 االدراة SMA 1995 SLTA 

  الغربيةليوا المبونج  ١وثائق للمدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية / بيانات : املصدر

 

 ٤.٢الجدول 

 الغربيةليوا المبونج  ١بيانات الطلبة للمدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية 

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الدراسية السنة 

قمر   

عدد 

 الفصل

 فصل

 عدد الطلبة

 اجمالي

 مرأة رجل

1 6 VII A 9 25 34 

VII B 17 16 33 

VII C 18 16 34 

VII D 14 20 34 

VII E 17 18 35 

VII F 8 17 25 

 195 112 83 عدد



93 
 

2 6 VIII A 17 20 37 

VIII B 16 21 37 

VIII C 18 19 37 

VIII D 16 22 38 

VIII E 13 23 36 

VIII F 7 18 25 

 210 123 87 عدد

3 5 IX A 17 19 36 

IX B 16 20 36 

IX C 18 19 37 

IX D 19 19 38 

IX E 13 24 37 

 184 101 83 عدد

    

عدد 

 االجمالي

253 336 589 

  الغربيةمبونج ليوا ال ١وثائق للمدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية / بيانات : املصدر

 

 الوصف للبيانات األولي . ب

إىل مجع معلومات حول متغريات البحث، ) prasurvey(�دف الدراسة التمهيدية 

من مجع البيانات اليت سيتم احلصول عليها . ميخمرجات التعل/  التعليميأي التحصيل 

ليوا  ١ة احلكومية ملدرسة املتوسطة االسالميا ه يف  م العربية من الصف الثامنالتعريف تعلّ 
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هذا أمر ضروري يف دراسة . ، وسيتم دراسة هذه الشروط يف الوقت احلقيقيالغربيةالمبونج 

ألن تطوير منوذج مت إجراؤه . ميمن شأ�ا تطوير منوذج أو �ج من أجل حتسني جودة التعل

  .م يف الفصلبيانات حول كيفية عملية التعليم والتعلّ الجيب أن يعتمد على 

م يبيانات عن ظروف التعلالاحلصول على  الباحثاليت أدىل �ا  املالحظةإىل  استنادا

ال يزال  سريالنظام الذي ي. ليوا المبونج الغربية ١للمدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية يف 

، حبيث ةبللطلإحدى الوسائل اليت املعلم ال يزال يلعب دور كلي العلم، ومصدر كل املعرفة 

 الطلبةيف التعلم ال يزال غري موجود أو ميكن القول أن  الطلبةم مشاركة يعلخالل عملية الت

هم أيضا أقل محاسة يف  الطلبةوباإلضافة إىل ذلك، و . مالتعلّ  يف مييلون إىل أن يكونوا سلبيني

الذين طرح األسئلة أو اإلجابة على  الطلبةمتابعة الدراسة اليت أشار إليها عدد قليل من 

  .ة من املعلمنياألسئلة املقدم

اليت لالستماع إىل املعلم كلمة  للطلبةإعطاء الفرصة  و الكلمة املعلمنيعند ينطق 

، لكنها مل تكن قادرة من املعلم لكلمةاكما عموما تركز على   ةلبالط، كان رد ينطقها املعلم

  .على االستماع بشكل صحيح، لذلك كان املعلم لتكرار عدة مرات
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 Ahmad Fuadيشري إىل نظرية  الذي ةبللطلاختبار  الباحثويف الوقت أعطى 

Effendy  و Imas Kurniasih على فهم  الطلبة، كان واضحا جدا ميكن لعدد قليل من

الذين ال يفهمون أنه مع هذا التشجيع  الطلبةمباشرة االختبار، ولكن ليس عدد قليل من 

املمكن اعتباره غري مرٍض يف  م الذي كان منيالنتائج التعل لرتقيةيف حماولة  للباحثمتحمس 

  .السابق

م من خالل يسوف يشرح الباحث بعض األشياء املتعلقة بنتائج التعل بابيف هذا ال

للمدرسة املتوسطة االسالمية ه الصف الثامن  ةبالطلعلى  Index card matchطريقة تطبيق 

ميكن رؤية التعرض و . Hisyam Zainiباإلشارة إىل نظرية ليوا المبونج الغربية  ١احلكومية 

ث احلصول عليها من خالل املالحظة واالختبارات البحبالتفصيل يف الوصف ونتائج 

 .التايلاملنصوص عليها يف املناقشة اليت 

 البيانات تقديم. ج

 الدورة االولى. ١

 التخطيط). أ
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�دف زيادة فهم   index card matchيف الدورة األوىل ، قام الباحث بتطبيق 

قبل أن يتم تنفيذ . حتقيق إجناز جيد الطلبة، والذي يتوقع من "ةاعالس"مادة يف  الطلبة

عن  القراءة، مادة )RPP(ختطيط تنفيذ التعليم م، يقوم الباحث بإعداد يعملية التعل

  .الساعة وهي االعمال اليومية

 أيًضا ورقة الباحثواملواد ، أعد  )RPP(ختطيط تنفيذ التعليم باإلضافة إىل 

 .بيانات حول هذه الدورةالتقييم للحصول على و  املالحظة

 التنفيذ). ب

يُعقد . وفًقا للتخطيط الذي مت إعداده) هـ(يتم تنفيذ اإلجراء يف الفصل الثامن 

صباًحا وحىت  ١١:١٠، من الساعة ٢٠١٧ أكتوبر ٢٤تنفيذ هذه الدورة يوم الثالثاء 

يف . مساءا ٢:٠٠ة ظهرًا وحىت الساع ١٢:٤٠ظهرًا ومن الساعة  ١٢:٠٠الساعة 

م ييف تنفيذ عملية التعل. كمعلمني  الفصلمباشرة يف  الباحثتنفيذ هذا اإلجراء يغرق 

  .الطلبةتعلم ال خمرجات لرتقية  index card match الباحث  ستخدامي
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 مرحلة المالحظة). ج

 خالل النشاط. ٢٠١٧أكتوبر ،  ٢٤الثالثاء يف يوم ، نفذت االوىلدورة اليف 

نتائج . عملية التعليم والتعلميف  املالحظة البيانات من نتائج الباحث معجي التعليم

 :ونتائج التعلم خالل عملية التعلم هي كما يلي املالحظة

 نتيجة المالحظة عملية التعليم) ١

 indexتعلم باستخدام القد قاموا بأنشطة  الطلبةمن نتائج هذه املالحظة شاهد 

card match عملية التنفيذ، خاصة عندما يتم اخللط بني الزوج  ، لكن عندما تكون

باإلضافة إىل ذلك ، ليس لدى . باالرتباك ون الطلبةر و يشعاملطابق لزوج البطاقة املطابق، 

  .دافًعا كبريًا الطلبة
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 نتائج التعليم من الطلبة) ٢

 ٤.٣جدول ال

  الدورة االولىم يتقرير نتائج التعل

التقييم 

للدورة 

 االوىل

طلبةعدد ال متوسطة  نسبة مئوية  

 غري كامل كامل غري كامل  كامل القيمة

االختبار 

 االخري

23 13 63,8% 36,2%  67,3 

    

 متوسطة القيمة 

 �� � ∑��
�

 

  ةبالطلم تعلّ الإتقان 

 P � �
�

 x 100% 
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الذين  ةبطل، هناك االوىلدورة البيانات من نتائج االختبار يف الاستنادا إىل 

قيقون الذين حي الطلبة، يف حني أن ٪٦٣.٨مع نسبة  الطلبة ٢٣ان حيققون إتق

ولكن يتضح من قيمة . ٪٣٦.٢مع نسبة  الطلبة ١٣النتائج اليت مل تكتمل بلغ 

يتم  الطلبةال يزال العديد من   index card matchأن يتبع طريقة بعد  االوىل الدورة

درسة املتوسطة االسالمية ملا الذي قررها Mastery Learningحتت تعيني النتائج 

، وهذا يعين أنه ال يزال هناك العديد من ٦٦ هوليوا المبونج الغربية  ١احلكومية 

  .index card match طريقةالذين مل يتقن املواد من تطبيق  الطلبة

 التأمل). د

 index card matchبعد مشاركته التعلم باستخدام  االوىلمن قيمة الدورة  نرى

 الذي قررها Mastery Learningحتت يتم تعيني النتائج  الطلبةالعديد من اليت ال يزال 

الذين  ةبطل، ويتضح  هناك ليوا المبونج الغربية ١ملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية ا

النتائج قيقون الذين حي الطلبة، يف حني أن ٪٦٣.٨مع نسبة  الطلبة ٢٣حيققون إتقان 

م يعملية التعليف املالحظة من نتائج . ٪٣٦.٢ع نسبة م الطلبة ١٣اليت مل تكتمل بلغ 

قادرين على القيام بذلك، ولكن  الطلبة، و االوىلدورة اليف  index card matchباستخدام 
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 الطلبةكل هذا حيدث عندما يشكل . حيقق على حدى االقصىيف الواقع مل يتم 

  .ضجيجال يزالون مرتبكني حبيث يكون هناك  الطلبةجمموعات، يف تشكيل 

لدورة الثانية يف خطة ل التحسينات بناًء على نتائج التأمل يف الدورة األوىل، تتم

 :على النحو التايلالتنفيذ 

  لطلبة لالستمرار يف الدورة الثانيةل املعلم جيد من احلفاظ على أداء )١

 تقصري الوقت واملواد اليت سيتم مناقشتها )٢

 ن أجل جتنب االرتباك وسوء الفهم، مindex card matchتوضيح التدابري  )٣

 زيادة التوجيه واملشورة على الطلبة )٤

 حث الطلبة على العمل بشكل جيد مع أزواجهم )٥

 الدورة االوىلتقليل أوجه القصور اليت حتدث يف  )٦

م يف الدورة األوىل ، من بني يحتدث أوجه القصور اليت حتدث أثناء التعل

 :أمور أخرى

  ليس احلد األقصى حىت حتدث أخطاء اإلدراك index card matchتنفيذ  )١

 ال يزال الطلبة مرتبكني يف مطابقة زوج من البطاقات، مما أدى إىل الضوضاء )٢
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 الوقت املتاح غري كاف )٣

 

 الدورة الثانية. ٢

 التخطيط). أ

بالتخطيط يف  الباحثبالنظر إىل النتائج اليت حتدث يف الدورة األوىل ، يقوم 

 :الدورة الثانية على النحو التايل

أوجه القصور اليت حتدث يف الدورة األوىل ، وليس تكرارها يف الدورة  الباحثيرى  )١

  الثانية

 )RPP(خطة تنفيذ التعلم  وهوبصياغة شكل التعلم  الباحثيقوم  )٢

 املادة اليت ستتم مناقشتها يف الدورة الثانية  الباحثيعد  )٣

 االخريختبار االلنشاط الطلبة وورقة  املالحظة يضع الباحث ورقة )٤

 التنفيذ). ب

يتم . وفًقا للتخطيط الذي مت إعداده) هـ(يتم تنفيذ اإلجراء يف الفصل الثامن 

صباًحا وحىت  ١١:١٠، من الساعة  ٢٠١٧أكتوبر  ٣١تنفيذ هذه الدورة يوم الثالثاء 
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يف تنفيذ . ظهرًا ٢:٠٠ة ظهرًا وحىت الساع ١٢:٤٠ظهرًا ومن الساعة  ١٢:٠٠الساعة 

م يستخدم ييف تنفيذ عملية التعل. كمعلمني  الفصلمباشرة يف الباحثو هذا اإلجراء يغرق 

index card match  الطلبةنتائج تعلم  لرتقية. 

 مرحلة المالحظة). ج

خالل . ٢٠١٧أكتوبر ،  ٣١يوم الثالثاء ، يف يف الدورة الثانية ، نفذت 

 الحظةنتائج امل. عملية التعليم والتعلم املالحظة مننات البيا الباحث معجيالنشاط  

 :ونتائج التعلم خالل عملية التعلم هي كما يلي

 نتائج مراقبة أنشطة التعلم للمتعلمني) ١

اليت أجريت يف الدورة الثانية إلنتاج نتائج مرضية، ميكن رؤية   املالحظةمن نتائج 

عند تنفيذ هذه . الطلبةعملية التعلم  يف  index card matchكل ذلك من خالل تطبيق 

يعانون من االرتباك قليًال عند مطابقة زوج من  الطلبةالدورة الثانية ال يزال هناك بعض 

  .عالية الطلبةالبطاقات ، يف إتقان مادة مرضية متاما، والدافع من 
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 نتائج التعلم من الطلبة) ٢

 ٤.٤جدول ال

  للدورة الثانيةتقرير نتائج التعلم 

تقييم ال

للدورة 

 االوىل

متوسطة  نسبة مئوية  عدد الطلبة

 غري كامل كامل غري كامل  كامل القيمة

االختبار 

 االخري

30 6 83,3% 16,7% 73,5 

 متوسطة القيمة 

 �� � ∑��
�

 

  ةبالطلم تعلّ الإتقان 

 P � �
�

 x 100% 
  

ون إىل اكتمال يصل الطلبةختبار الدورة الثانية ، هناك االواستناًدا إىل نتيجة 

بنسبة  ابالط ٦إىل اكتمال إىل  مل يصلو الطلبة، بينما  ٪٨٣.٣طالبًا بنسبة  ٣٠
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 index cardتطبيف طريقة انطالقا من قيمة االختبار يف الدورة الثانية بعد . ٪١٦.٧

match   إىل  مت تعيينها الطلبة التعلم إتقانوصلت Mastery Learning الذي قررها 

  .٦٦ ليوا المبونج الغربية ١ة االسالمية احلكومية ملدرسة املتوسطا

 التأمل). د

يف   index card matchم باستخدام يواستنادًا إىل نتائج التعلم ومالحظة عملية التعل

عملية التعليم  بشكل عام مت  م يف الدورة الثانيةيالدورة الثانية ، يتبني أن تنفيذ التعل

م من خالل يم وتنفيذ عملية التعليخمرجات التعل يف رتقيةكل هذا واضح من ال. وُمرضٍ 

مرضية يف هذه الدورة، فإن وجود مثل هذه احلالة، ميكن   index card matchطريقة 

وميكن أن خنلص إىل . الدورة االوىلم اليت حتدث يف يللمعلم تقليل النقص يف عملية التعل

  .ائج اليت حتققت كانت مرضيةأن التعلم ال حتتاج إىل مواصلة الدورة القادمة، ألن النت
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 تحليل البيانات. د

مع اإلشارة إىل   index card matchم باستخدام طريقة يمناقشة جناح التعل

م ييف نتائج التعل ترقيةواحلصول على النتيجة بأن هناك  الباحثاملالحظات اليت أجراها 

نتائج ترقية ويتضح ذلك من . index card matchبعد تطبيق طريقة  الطلبةباللغة العربية لدى 

ميكن رؤية . index card matchبعد عملية التعليم والتعلم باستخدام طريقة  طلبةالتعلم لل

  :يف اجلدول أدناه طلبةلا يرقي من قبلم ينتائج التعل

 ٤.٥ الجدول

  م من الدورة األولى والثانيةيتقرير عن نتائج التعل

 رقم اسم الدورة االولى الدورة الثانية

68 64 Adi Saputra 1 

80 72 Aisyah 2 

88 80 Anesti Laurina 3 

80 72 Anis Nining Agustin 4 

72 67 Anisa Diantri 5 

88 82 Annisa Amaliyati 6 

82 77 Asshifa Shalihah 7 

70 68 Bina Hendi Kara 8 

70 65 Deka Herlambang 9 

80 70 Diva Nur Maya Sari 10 
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70 60 Fiki Kalfero 11 

80 72 Frisca Monica 12 

75 68 Frisca Monita 13 

75 69 Hammim Sidik 14 

68 63 Laili Rahmah 15 

65 60 Lastrio Aldian Syah 16 

63 58 Luthfi Asykar Hifni 17 

68 62 Meyda Maulita 18 

70 66 Miftahul Maulidin  19 

80 74 Muptia P L 20 

74 63 Mutiara Darwita 21 

75 69 Nadia Erisa 22 

70 62 Okta Sari 23 

64 61 Paldo Setya Pratama 24 

72 68 Reni Amelia 25 

70 60 Rido Firmansyah 26 

72 67 Rima Yustina 27 

62 59 Rizky Novaldi 28 

70 66 Safinatu Saadah Amerta 29 

80 71 Septia Oktita 30 

80 73 Tarisa Afrilia 31 

75 70 Tata W 32 

80 73 Tazkia Zahra Al-Rozi 33 

80 73 Vemi Febri Yanti 34 

65 60 Yanuar Tri Utomo 35 

65 60 Yusep Rasta Dinata 36 

 N=36 متوسطة القيمة 2424 2646
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73,5  67,3  

 

 ٤.٦الجدول 

  تقرير عن نتائج التعلم من الدورة األولى والثانية

تقييم ال

 للدورة 

متوسطة  نسبة مئوية  عدد الطلبة

 غري كامل كامل غري كامل  كامل القيمة

 68,4  %44,5 %55,5 16 20 االوىل

 74,1 %22,3 %77,7 8 28 الثانية

 

 indexمن البيانات اليت مت احلصول عليها أعاله ، ميكن أن نستنتج أن تطبيق طريقة 

card match  يف الفصل  "املهنة"و " الساعلة"يف املادة  علم اللغة العربيةنتيجة ت يرقيميكن أن

 يساالدر  العام ليوا المبونج الغربية ١املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  الثامن ه 

٢٠١٧/٢٠١٨.  

  

 :استناًدا إىل الوصف الوارد يف اجلدول أعاله ، ميكن القول إن
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  كبرية  ترقيةلديها  الطلبةم من ينتائج التعل نيةالدورة الثاما يصل إىل  الدورة االوىلبدء . )١

  %77,7 يف �اية الدراسة، يصل التحصيل العلمي العريب). ٢
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 الخامس بابال

 خاتمةاالستنتاجات واالقتراحات وال

 

 االستنتاجات.أ

 Index Cardهل تطبيق إسرتاتيجية  "هو  عنها اجلواب سيبحثاليت  مشكلة البحث

Match  مبدرسة املتوسطة  العربية لدى الطلبة الصف الثامن جم اللغة التعللريقي نتائج  كنمي

  ."؟ ٢٠١٧/٢٠١٨المبونج الغربية ا العام الدراسي  ١االسالمية  احلكومية 

 Index Cardاستنادًا إىل حتليل البيانات ، ميكن االستنتاج أن تطبيق إسرتاتيجية 

Match  لدى الطلبة الصف الثامن ه مبدرسة املتوسطة  لعربيةا مينتائج التعل رقيميكن أن ي

  .٢٠١٧/٢٠١٨المبونج الغربية  العام الدراسي  ١االسالمية  احلكومية 

بعد اختبار هو   متوسطة القيمة الطلبة الدورة األوىل يف وميكن أن ينظر إىل أن

حني ، يف ٪٦٣.٨مع نسبة  الطلبة ٢٣الذين حيققون إتقان  ةبطلويتضح  هناك ، ٦٨.٤

يف الدورة  .٪٣٦.٢مع نسبة  الطلبة ١٣النتائج اليت مل تكتمل بلغ قيقون الذين حي الطلبةأن 
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إىل  مل يصلو الطلبة، بينما  ٪٨٣.٣طالًبا بنسبة  ٣٠يصلون إىل اكتمال  الطلبةهناك الثانية 

  .٪١٦.٧بنسبة  ابالط ٦اكتمال إىل 

 االقتراحات. ب

اللغة العربية  مادةيف   index card matchة طريق ث مع تطبيقالبحوبناء على نتائج 

، فإنه المبونج الغربية ١مبدرسة املتوسطة االسالمية  احلكومية  ةبالطلتعلم النتائج  لرتقية

ميكن تقدمي االقرتاحات واملتوقع أن يتم أخذها بعني االعتبار لعدة أطراف، من بني أمور 

 :أخرى

مبثابة مبادئ توجيهية  البحثه نتائج لو أن تستخدم هذ أحسن، ةرساملد لرئيس. )١

م القصوى ي، لتحقيق خمرجات التعلةبالطلم يتعلالنتائج و الدافع  لرتقيةمن قبل املؤسسة 

التدريس املناسبة و  طريقةأنفسهم واستخدام  ةبالطلم العايل من يحتتاج لدوافع التعل

 .ماستكمال املرافق املطلوبة يف التعلّ 

 index card matchاللغة العربية، من أجل استخدام طريقة  معلم، وخاصة للمعلمني. )٢

 .على املواد العربية index card matchتطبيق طريقة  لرتقيةمرة أخرى وإجراء حتسينات 
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جبدية، وأن يتعلموا أي علم جيد أو جماالت  الطلبة، من املتوقع أن يتعلم للطلبة. )٣

  .ن على أقصى قدر من النتائجسيحصلو باجلد أخرى للعلوم ذات قيمة إجيابية ، 

 الخاتمة. ج

، والعنايةتوفيق الرمحة، الإىل اهللا سبحانه وتعاىل الذي لديه  ممنت، والكتاب ةاخلامتويف 

صعوبات، ولكن مع  العقبات و الهناك أن ، رسالة العلميةأنين ميكن االنتهاء من إعداد هذه ال

  .علميةرسالة الكل طاقته والعقل أخريا ميكنين إ�اء هذه ال

أوجه القصور ، وذلك ألن املؤلف ال  املؤلف، يدرك رسالة العلميةيف إعداد هذه ال

م وال يزال لديه املزيد الستكشاف العلم، ومن مث ال يزال بالطبع بعيًدا يزال يف مرحلة التعلّ 

جيابية من مجيع األطراف لتطوير اإلاملشورة واملدخالت  املؤلفتوقع، لذلك يتوقع املعما 

  .ني رؤية تفكري الكاتبوحتس

، وإىل مجيع األطراف يستغفر املؤلفهللا سبحانه وتعاىل إىل اوعالوة على ذلك ، 

الرسالة نأمل أن تكون هذه . مشكرا لك هذه الرسالة العلميةالذين ساعدوا يف االنتهاء من 

  .أمني يا رّب العاملني . مفيدة العلمية
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