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 ملخص
فى ترقية استيعاب المفردات العربية لدى طلبة   MAKE A MATCHتطبيق استراتجية 
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 إعداد  
 ديا دوي أمليا

 أخ     يف ة حلماس   نقص   ا  ه  ةص       ل   ل    وا ه ا       ةلطلب   ه       لبح     ه      اتخلفي    تكان   
  MAKE A MATCHتطبي    س رت ةية " ه     ه ورتك   ه     لبح      ا  . ل ر ي ة  للغ ة درهس

ةرس  ة  لط البث  ليان و  ة   س    ية مب  لس  ا   س يي ا   فف  رد ت  ل ر ي  ة ل ة  للب  ة  لص   ميك ا أ  وري     
 ؟  لشماليةال ب نج 
 جيةي فف    رد ت  ل ر ي    ة  يطبي       س    رت تس    يي ا  ف رف    ة ني    اةج  لرتيي    ة ه  ه    ةا ه        لبح      ه      

MAKE A MATCH     ميك  ا أ  وري      س  يي ا   فف  رد ت  ل ر ي  ة ل  ة  للب  ة  لص     لس  ا
 . افةرسة  لطالبث  ليان وة   س  ية ال ب نج  لشمالية

  دهرت  ث, هك ك    , أا  ر  ه      لبح   لةر س     ار ة    للص      لبح   ن   ه ه      لبح    ه   
ه و  يإ  ا  ر   ه     . ط  ي ,  لييفي   ,  ف حو  ة, ه  ا  ر   ليخ هه    ،  ر ح    4 هلك    لق  ا  ل  ةهرل لق  ا    
   ه   ةدهإ  لش  مالية افةرس  ة  لط  البث  ليان و  ة   س    ية ال ب   نج   لس  ا  للب  ة  لص      لبح     ل   

ه , ه   خيب   ار.  ل ثيق   ة. أ    ا لروق   ة ي      لبيان   ات  ل   ث  س   يخة ت  لباحي   ة ه      ف حو   ة,  لطلب   ة 92
 . رسإ  السييياج,  رض  لبيانات, ختفيض  لبيانات  لبيانات  لث  سيخة ت  لباحية ه حتلي    ا

 MAKE A MATCHتطبي   سرت ةية ية  سيخة ت  لباحية فية   لبح   لث  ه   نياةج 

ك   لطلبة  ليياةج  ا   ذلككانت هياك تريية للطلبة  ة    ا  لةهرل  ألهىل  ىل  لةهرل  ليانية. في را ,  
 MAKE A سرت ةية ل  لك أ   يطبي  ه %. 76  نيقت  ىل% هك  لةهرل  ليانية  52 لةهرل  ألهىل

MATCH   افةرسة  لطالبث  ليان وة   لسا   سيي ا   ففرد ت  ل ر ية لة  للبة  لص   ترتي 
 .  لشمالية  س  ية ال ب نج 

  ففرد ت, MAKE A MATCH  سرت ةية  :المفاتيح الكلمات







 ه
 

 شعار

 

ِنوِي   ُ بِ ۡ  ِئَكِة فَ َقاَل َأنۡ  َملَ  ۡ  َعَلى ٱل ۡ  َء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهمۡ  َماۡ  َأسۡ  َوَعلََّم ءَاَدَم ٱل
ِدِقنَي  ۡ  ِء ِإن ُكنُتمۡ  ُؤَل ۡ  ِء هَ  ۡ  َماۡ  بَِأس  ٣ ١٣صَ 

  

Artinya :Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) 

semuanya, kemudia Dia perlihatkan kepada para malaikat 

seraya berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama semua 

(benda) ini, jika kamu yang benar”. 

 

 

                                                             
1 Al-Baqarah, Ayat: 31 
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 ترجمة الباحثة

لاايويياادي وو21التاادخي ووالشاالدليفويفواللبااو  يفوكوتاادومااول ووت لاا دياادود أويليايااد و

و. واإلميفوالثد يفوليواخمعفوإخوةو واسموييبوعريفو و أو ويل وخمسالوديوي مو2331

حيتوو1001كدليبايجيوسيفووو4م يتوال خاسفوالبدحثفويفوامل خسفواالمت ائيفواحلكوليفو

و1022إ والساايفو1002سايفوو2البدحثافوا وال خاسافواملتوساافواحلكوليافوومثواساتلرت1002

اجليويب.وواللبو  سالل وىفولعه واجملتلعواإل1024ا وو1022استلرتوالبدحثفوىفوالسيفوومث

بااو ولالواإلسااالليفواحلكولياافوىفواجلدلعاافوخادياايوإ تااد ودهدخاسااتوفالبدحثااوت ومعاا وكلااتواسااتلر و

و.والاغفوالعرميفوتعايموىفوقسمو التعايموميفكايفوالت وووا وتدخام.و وو1024وم ايًفوسيف و

 
 



 و
 

 إهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:هلل احلمد و الشكر يليق على مجيع نعمو ف

والدي احملبوبان أيب عريف نووي و أمي رمسال ديوي أحبهما حبا مجا الذان يدعوان و  .1

شجعاين لنجاحي حىت أمتمت على كتابة ىذه الرسالة العلمية. و لعل أن يرضا خبطوايت 

 على ىذا النجاح.

كل أخواين, أخي كبري أريس و أخت صغريي رجني و ريو، شكرا على دوافع احلماسة و    .2

 الدعاء ألكون ممتازة.

زمالئي االعزاء ايليس )أنزيل, ديان, نيكن, أكتارنا, يويل, أرين, وديدن(، أشكرىم على   .3

 ملي لنا نكون من الناجحني.السرور و الفرح و احلزن قمنا مجاعة أ

النبونج إيل كل مدرسني باملدرسة الطالبني الثنوية اإلسالمية أشكر شكرا جزيال   .4

 الشمالية. 

 جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.  .5
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 تقديركلمة الشكر و ال

محدد هلل ع  ددج   لددمج   ددن م ددك هللةددليت  هللةاهددلل هللةددح   قدرددد ة  د دد   دد    دد     ددن  
كتدبدده رددلر هللةة دددةه هللةيت   ددها   هلل ددتقد م   ددن هللم.دددا ك ددد اددةهللاع   هللة دد ل   هللة دد ا   ددن 
هللةلددا هللةيددةاد ص دد   دد ن هللع    دد     دد  ا     ددندب    بةدد    ىلددو   يتدد  ب   ددد     ادد ا 

 هللة اوع

رددلر هللةة دددةه هللةيت   دده م.دددا هللةيددة ل ة ن دد     ددن هللة  لدده هلل دىليت دده هللة     ردد  هللة ادة  ادده 
 ىلو ك  ه هللةرتب ه   هللةتيت    لدىليته  هللداو  التد  الىل  نج هللم  ىل ه هللحلا ىل هع

 ف هلر هللمللد  ه   ّد      ّ ا هللة د   لجامج هللةياة  هللةت  مي     ددهللت هللةفدضمج: 

هللحلدددخ  ددل هللةندد هلل ا هللملدل ددتل كيت  دد  ك  دده هللةرتب دده   هللةتيت دد    دىليتدده هللة ددتدا هللةدد كت    ع1
  هللداو  التد  هللم  ىل ه هللحلا ىل ه الىل  نجع

هللة كت   دددداةا هللملدل ددددتلا كدددددة  ل غ دددد   يت ددددد   هللة  دددده هللةيتةب دددده  دىليتددددده  هللداددددو  التدددددد   ع2
 هللم  ىل ه هللحلا ىل ه الىل  نجع

ا غددد  ا ف هللة     هللةدد كت  كدمليدددة   ا هللملدل ددتلهللة ددتدا هللةدد كت    محددد  لددد ا ىل ددد   ع3
ةاتدبدده  هللةت ل هدددتشدداةهلل لددجا    ددن م ددك هللم شددددهللت   كدمليددةف هللةهددد    هللملدل ددتل

 عرلر هللةة دةه هللةيت   ه
 ر ئه هللحملدضةاو   هللة د لل  دىليته  هللداو  التد  هللم  ىل ه هللحلا ىل ه الىل  نجع ع4



 ي
 

هللملةهلللدك هللةيت   ده ىل اة هللمل   ده هللةيتدة ده ىليدد أل هللةند هلل  بلد هلل  الىل د نج هللةدلا اه د    دن  ع5
 م.دا رلر هللةة دةهع

 م ك هللةلدس هللةلاو  د   هلل  م.دا رلر هللةة دةه هللةيت   ه   در  شاةهلل لجا ع ع6

 ع هللة د    ّ  رلهلل هللة ن  ال اجهلل  بيت   ىلو هللةا دد    هللة د هلل ع فللدن   هبلهلل 

 هللةل     هللالغرتهلل دت ة تيج ك   هللم.دا مبجةد هللةةلدء    التاك رلهلل هللة ن  ة  د  نيع

 

 ا 2019 الدال    الىل  نجل هلل  ب 

 ههللة د ه

 

 ديا دوي أميليا              
 1411020161     
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 الباب األول

 مقدمة
 خلفية البحث .أ 

تعترب اللغة يف احلياة اليومية مهمة للغاية وكذلك أداة اتصال كرمز ذلوية األمة ، واللغة 

  مهمة جدا يف استخدامها يف احلياة اليوميةة كةاداة اتصةال اةو ادلةواع و مةم اعبةه. الة ع .

اللغة هي تع ري حيتوي على نية ل قل شيء لآلخرين. هةذ  ال قةةة هةي شةيء أنةن أم ي همة  

 وي هم  ادلستمعوم أو ادلتحاوروم من خالل اللغة ادلعربر ع ها. 

 اللغة ذلا اع  الص ات, هي :  Chaerكما رأى خري  
( اللغةة تعسة ية ، 4، ) هةي األوةوات( اللغةة 3( اللغةة ملموسةة ، )2( اللغة هي نظةا  ، )1)
( لغةةة 9( لغةةة عادليةة ، )8( ( اللغةةة يريةدة ، )7( اللغةةة تقليديةة ، )6( اللغةة اات معة، ، )5)

( وظةةةةاغة لغةةةةة كةةةةاداة للت اعةةةةل 12( لغةةةةة دي امينيةةةةة ، )11( لغةةةةة سلتل ةةةةة ، )11م تجةةةةة ، )
 .( ( اللغة هي هوية ادلتحدث13االجتماعي ، )

1
 

 

اللغة ، ال أنن أم تنوم أيًبا أداة للتغيري لتعلي. اجليل اللغة ليس رلرد أداة لتوويل 

التايل من الش اب. ااإلضاية إىل اللغة األ  أو اإلندونيسية ، تعترب اللغة األج  ية مهمة للغايةة 

اللغةةة العرايةةة ادلوجةةودة داغمةةاً يف هةةي لتحقيةةم معةةايري التعلةةي. الةةدويل. ومةةن األمكلةةة علةةى الةةك 

                                                             
1
 Abdul Chaer, Linguistik Umum,(Jakarta:Rineka Cipta,2014), hlm 33 
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يف إندونيسةيا. اللغةة  األهليةةأو ادلةدارس  احلنوميةة، سواء يف ادلدارس ادلدارس اات اإلسالمية 

العرايةةةة لشةةةعن إندونيسةةةيا كلغةةةةة  انيةةةة ألم معظةةة. الشةةةةعن اإلندونيسةةةي مسةةةلموم. لنةةةةن يف 

اهلل  كمةةةةا  ةةةةال. عميقةةةةاإندونيسةةةةيا ي بةةةةل ادلسةةةةلموم اللغةةةةة العرايةةةةة كوسةةةةيلة لدراسةةةةة اإلسةةةةال  

 س حان  وتعاىل:

 (113) ارً ك  ا   .  ذل    ث  د  حي    و  ا   م  و  ق  تةر ية   .  ه  لر ع  ل   د  ي  ع  و  ال   ن  م      ي  ي   يًّا ورو ررية   اا  ر  ا ع  ان  ر   ة       ل  ز  نة  ا   ك  ذل  ك  و  
2 

اللغةةةةة العرايةةةةة كلغةةةةة القةةةةر م النةةةةرل, ألم نةةةةزل القةةةةر م االلغةةةةة العرايةةةةة الةةةة   تةةةةاج كةةةةل 

 ادلسلمو و ادلسلمات لقراءة ول ه. القر م.
3

اللغة العرايةة و القةر م هةي الو ةدة الة  ال أنةن  

يصلها عن اعبها ال ع . يف تعل. القر م ، اللغة العراية هي مةلن مةلةم بةن أم يةتقن ، 

وكذلك تعل. اللغة القر م يعين تعل. اللغة العراية. اللغة العراية هي وا ةدة مةن اللغةات األككةر 

ا ، لةةذلك تصةة ه هةةذ  اللغةةة العرايةةة لغةةة دوليةةة سةةتخدموها النكةةرياسةةتخداما يف العةةاأل ، ألم 

  ومعرتف هبا من   ل العاأل.

 اسةةةةتيعاب مةةةةن يةةةةاي اإلندونيسةةةةية مةةةةن النكةةةةري ألم. ةخاوةةةة مو ةةةةة ذلةةةةا العرايةةةةة اللغةةةةة

مهمةةة جةةدا  ادل اسةة ة ادل ةةردات اختيةةار ، اللغةةة خةةالل مةةن الرسةةاغل تقةةدل يف. العرايةةة ادل ةةردات

                                                             
2
 Departemen  Agama RI,  Al-Quran dan  terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma, 2009), hlm 

319 
3
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada,2014), hlm 3 
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 .ادلةلوب ادلع، عن للتع ري
4

يه. الرسالة اليت يةت. نقلهةا مةن خةالل اللغةة اشةنل وةحيه مةن  

خةةةالل يهةةة. ادل ةةةردات الصةةةحيحة ادلسةةةتخدمة ييهةةةا. ه ةةةاة  ال ةةةة ع اوةةةر للغةةةة مهمةةةة للغايةةةة 

إلتقاها ، وا دة م ها هي ادل ردات ، ألم ادل ردات تلعن دوراً هاماً يف ت ميةة  ةدرة ادلةرء علةى 

 التحدث االعراية.

رلموعةةةة مةةةن النلمةةةات أو خزنةةةة النلمةةةات هةةةي   vocabularyزيةةةة ادل ةةةردات إل اإل لي

 .الةيت يعريهةا شةخا مةا أو كيةام  خةر يشةنل جةزءًا مةن لغةة معي ةة
5

تعتةرب  ةةروة  ، اشةنل عةا  

 مهة. شةيء يهة ادل ةردات تعلة. مكاالً على الذكاء أو مستوى التعلةي.. ية هي ردات الشخصادل

 كةام إاا أساسةي متةلةن هةي ادل ةردات. األج  يةة اللغةة تعلة. يف أساسةيو شرط  مةلن اليت

 يتق ةةوا أل إاا العرايةةة اللغةةة يهةة. ةالصةةع  مةةن سةةينوم األهةة العرايةةة اللغةةة تعلةة. يف يرغ ةةوم ة ةةالةل

 إتقةام علةى للحصةول ة ةالةل توجية  بةن الةتعل. ادايةة يف يقةال أم أنةن أو ، ادل ردات مهارة

 . جيد اشنل ادل ردات

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

Press,2009),hlm55 
5
 Syaiful Mustofa,  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm 61 
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علةةى إسةتيعاب ادل ةردات إاا كةام الةل ةة أنة ه. ترلةة أشةةنال الةل ةة   ةدرةيقةال أم 

هةذا  .6 ادل ةردات ااإلضةاية إىل القةدرة علةى اسةتخدامها يف األر ةا  )اجلمةل( اشةنل وةحيه.

يعةين أم الةل ةةة ال حي ظةوم ادل ةةردات يقةةر دوم معريةة كي يةةة اسةتخدامها يف النةةال  احلقيقةةي. 

لذا يف التدريسها ، اعد أم ي ه. الةل ةة ادل ةردات ، يةت. تعلةيمه. اسةتخدامها يف شةنل كةال  

ة أنةةن النةةال  والنتااةةة التةةام مةةن ادلهةةارة اللغةةة لةةن تنةةوم مكاليةةة اةةدوم دعةة. ادلعريةةوكتااةةة.   

والسيةرة على ادل ردات الغ ية وادلكمرة وال علية. يه. م ردات الشخصية اشنل عا  أمةرًا هاًمةا 

 ، سواء من خالل عملية تعل. اللغة ما أو تةوير  دراهتا يف لغة مت إستيعاهبا. 

تعلةةة. ادل ةةةردات ال يقتصةةةر علةةةى تةةةدريس ادل ةةةردات   تعلةةةي.  Mustofaرأي مسةةةة ي 

 ةادرين علةى إسةتيعاب ادل ةردات إاا  الةل ةةأككةر مةن الةك يعتةرب  على   ظها ، ولنةن الةل ة

  ققوا اع  ادلؤشرات. هذ  ادلؤشرات هي: 

  درة الةل ة على ترلة الشنل ادل ردات االصحيه. .1

  درة الةل ة على التنل. والنتااة االصحيه. .2

  درة الةل ة على استخدامها إل اجلملة ادل يدة, إما إل شنل النال  اوالنتااة. .3
7 

                                                             
6 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid , Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), hlm 68 
7 Op.cit, Syaiful Mustofa, hlm 60. 
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 إعةةداد هةةي ادل ةةردات لتعلةةي. خاوةةة يةةةالعرا ادلةةدرس يهةةت. أم بةةن الةةذي مهةة. شةةيء

 االسةرتاتيجية اختيةارا الز  ، الةتعل. ا تياجات  قيم ااإلضاية كي. ة للةل ادلالغمة ادل ردات

 ادلالغمة.

 لتحقيم زلاولة يف للعمل اخلةوط الن رية  يه. لديها االسرتاتيجية يإم ، عا  اشنل

 ادلةةدرس و ألنشةةةة عامةةة مرت ةةةةهةةي  االسةةرتاتيجية ت سةةري أنةةن.  ديةةدها مت الةةيت األهةةداف

8.ادلوضةةةةحة األهةةةةداف لتحقيةةةةم والةةةةتعل. التعلةةةةي. أنشةةةةةة وجةةةةود يف الةل ةةةةة
لةةةةذلك ، اختيةةةةةار  

 مةةةةن ككةةةري  اإلسةةةرتاتيجية ادلالغمةةةة  أيًبةةةا أنةةةن أم يةةةؤ ر علةةةى  ةةةاح الةل ةةةة يف يهةةة. الةةةدرس،

 إنشةاء ت.ت  يت ادلدارس يف والتعل. التعلي. أنشةة تسهل اليت واإلاداعية ال عالة االسرتاتيجياة

 ادلقصةودة لؤلهةداف ويًقةا والةتعل. التعلي. عملية تت.  يت الدراسي ال صل يف الظروفاحلال و 

 Make A االسةرتاتيجية تة يةم يف هةي امكاذلة ، وإاةداعه. ة ةالةل نشةاط مةن تزيةد أم وأنةن

Match.   

هي اسرتاتيجية التعلي. اليت توير ال روة للةل ةة  ة   Make A Match االسرتاتيجية 

يتمن وا من العمل مًعا يف تعل. ادلةواد التعليميةة مةم الةل ةة انخةرين ، واالتةايل سةينوم الةل ةة 

                                                             
8
 Syaiful Bahri Djamarah  dan  Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2014), hlm 5 
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يف عمليةةة التعلةةي. والةةتعل. إل ال صةةل  Make A Matchأككةةر نشةةاعًا يف أنشةةةة الةةتعل.. 

 موجهة حنو خلم ظروف التعل. من خالل ألعاب ال ةا ة.  

اإعداد ال ةا ات اليت  توي على أسةللة وأجواةة. اعةد الةك  درسادليف ال داية يقو  
اشةةنل عشةةواغي ،   يعةةةةي  ةل ةةةعاةا ةةة األسةةةللة واإلجااةةات لنةةل  درسادلةةيقسةة. 
 ة ةالةلسةللة واألجواةة الةيت يةت. إجرا،هةا ، ويةلةن مةن للت نري يف األ ة للةلال روة 

اإلجااةةات االت ةةاوب علةةى  ةالةل ةةةالةةذين وجةةدوا شةةريًنا احلبةةور إىل ال صةةل   يقةةرأ 
 .تقييماً  ة، أجرى ال ا ك ة الةلالتوايل. للتحقم من يه. 

9
 

 
أنن اخت ار استعداد الةل ة ، وتدرين الةل ة علةى  Make A Match االسرتاتيجية

العمةةل مًعةةا ، وتةةدرين ادلهةةارات يف القةةراءة وال هةة. اسةةرعة ، وتةةدرين تركيةةز الةل ةةة ، وجعةةل 

الةل ةةة أككةةر نشةةاعًا يف الةةتعل. ، ودعةةوة الةل ةةة لالسةةتمرار يف االسةةتعداد أي مو ةةة ، أنةةن 

 يةةةاس مسةةةتوى يهةةة. الةل ةةةة اشةةةنل م اشةةةر ويةةةرد ، وزيةةةادة نشةةةاط الةل ةةةة يف الةةةتعل. ، وأنةةةن 

 . الةل ة. سو نتاغج تعل

 التعلةةي. منةةواج نةةو تة يةةم مبوضةةو   تةة إل رسةةالة علمي Abdullahكمةةا ال حةةد ع ةةداهلل 

إل تر يةةة الرغ ةةة وال تةةاغج التعلةةي. الرياضةةيات لةةدي عل ةةة وةةة  Make A Match التعةةاوي
                                                             

9
 Rois Susilowati, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Peserta didik Kelas IV MI PSM 

Sukowiyono Karangrejo Tulungagung”, (Skripsi, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

IAIN Tulungagung, 2015). 
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, ااسةةةت  اط أم ه ةةةاة تر يةةةة ا تةةةاغج الرغ ةةةة الةةةتعل. وال تةةةاغج 3الكالةةةد يةةةالر كالتةةةو احلنوميةةةة 

.والتقولاإلخت ار 
10
  

 السةةةةاامعل ةةةةة الصةةةةة ال ا كةةةةة إل تعلةةةةي. اللغةةةةة العرايةةةةة إل ا تةةةةاغج ادلال ظةةةةة اسةةةةت ادا 

ه ةةاة اعةة  العرا يةةل. اي هةةا نقصةةام  .الشةةماليةاادلدرسةةة الةةةال و الكانويةةة اإلسةةالمية الم ةةونج 

القةةدرة وال هةة. الةل ةةة إل اسةةتيعاب ادل ةةردات العرايةةة, أ ةةل ادل ةةردات الةة  اسةةتويل الةل ةةة ألهةة. 

وةةعواة إل احل ةةف ادل ةةردات العرايةةة,   نتةةاغج الةةتعل. الةل ةةة م خ بةةة إل تعلةةي. اللغةةة العرايةةة.  

-teacher ةةةةةةال ال صةةةةةل ينةةةةةةوم )زلاضةةةةةرة(, و كةةةةةذالك اسةةةةةتخد  ادلةةةةةةدرس ااسةةةةةرتا ية القدأة

centered .يت تنوم الةل ة سل يا  
11   

ا تةةةاغج ادلال ظةةةة ال ا كةةةة إل ال حةةةد األوليةةةة السةةةااقة, أرادت ال ا كةةةة اجةةةراء اسةةةت ادا 

إل تر يةة اسةتيعاب ادل ةردات العرايةة   MAKE A MATCH تة يةم اسةرتا ية"ال حةد عةن 

السةةة ة  الشةةةماليةاادلدرسةةةة الةةةةال و الكانويةةةة اإلسةةةالمية الم ةةةونج  السةةةااملةةةدى عل ةةةة الصةةةة 

 "2118/2119الدراسية 

 
                                                             

10
 Wirawan Andianto Abdullah, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Yipe Make A 

Match Dalam Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Matematika Peserta didik Kelas III SD Negeri 3 

Palar Klaten”, (Skripsi, Program Studi Teknologi Pendidikan Jurusan Kurikulum Dan Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta ) 
11 Wawancara, Syarif Hidayatullah, guru Bahasa Arab, 5 Maret 2018 
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   1 جدول
بالمدرسة الطالبين  السابعئج استيعاب المفردات العربية لدى طلبة الصف بيانات النتا

 8112/8112السنة الدراسية  الشماليةالثانوية اإلسالمية المبونج 
 ال تيجة الةل ة استيعاب ادل ردات الر .

111-85 5 جيد جدا 1  

84-71 5 جيد 2  

69-55 11 مق ول 3  

69-55 9 نا ا 4  

 >55 29 عدد

اادلدرسة الةال و الكانوية اإلسالمية الم ونج  الساامادلصدر: ايانات ال تاغج استيعاب ادل ردات العراية لدى عل ة الصة 
 .الشمالية

 

هي  111-85الةل ة ال  وولت اىل ال تيجة السااقة أم  ال يانات نست  ر اشرح

 . الةل ة 9هي  55>الةل ة, و 11هي  69-55الةل ة, و 5هي  84-71الةل ة, و  5

إل تر ية استيعاب ادل ردات   MAKE A MATCH تة يم اسرتا ية د شرح 

  ل   الشماليةاادلدرسة الةال و الكانوية اإلسالمية الم ونج  الساامالعراية لدى عل ة الصة 

 إل الصحي ة ال  كتن ا ع  الناتن, وتتعلم مبوضو  ال ا كة انم. وه. :
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عالةةن ا سةة. التعلةةي.  Komsiatin mahaاألول وةةحي ة الةة  كتةةن انمسةةيت مهةةا 

, مبوضةةو  "تة يةةم Tulung Agungتةةول ج اغةةونج  ادلدرسةةة اإلاتداغيةةة, كليةةة الرتايةةة والتعلةةي.

Make A Match غةةةة العرايةةةة لةةةدي عل ةةةة الصةةةة الرااةةةم مبدرسةةةة لرت يةةةة نتيجةةةة الةةةتعل. الل

اإلا تداغيةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةدل جةةةةةةةةيت ويتةةةةةةةةا  ربل ةةةةةةةةول اإلسةةةةةةةةالمية تةةةةةةةةول ج اغةةةةةةةةونج السةةةةةةةة ة الدراسةةةةةةةةية 

حنةةةو  MAKE A MATCH اسةةةرتا ية" شةةةر ت هةةةذ  الصةةةحي ة عةةةن 2113/2114

هةةي أم   ةال ا كةةمةةم  الصةةحي ةمعادلةةة هةةذ   . التحصةةيل الةةتعل. اللغةةة العرايةةة يف الصةةة الرااةةم

أككةةةر علةةةى م ةةةرداهت.  ركةةةزت ةال ا كةةةكاللةةةا يسةةةتخدمام اسةةةرتاتيجية مةااقةةةة ، ال ةةةر  هةةةو أم 

 .العراية
12

 

وحي ة ال  كتن ايسرين عالن انلية الرتاية سولنت عر سةي دم اإلسةالمية , الكا ي

التعلةةي. اللغةةة  يعاليةةةالتعلةةي. اللغةةة العرايةةة وتة يقهةةا حنةةو  اسةةرتا ية احلنوميةةة لةةض مبوضةةو  "

 هةذ  معادلةةإل تر يةة  ةدرة اللغةة الع يةة.  اسةرتا يةشةنل  شر ت هذ  الصحي ة عنالعراية"  

                                                             
12

 Komsiatin, “Penerapan Model Make A Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 

Arab Pada Kelas IV MI Bendiljati Wetan Sumberhempol Tulung Agung Tahun Ajaran 2013/2014”, 

(skripsi,program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Tulung Agung,2014). http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1683/ 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1683/
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تسةةتخد   ال ا كةةة أم هةةو وال ةةر  ، االسةةرتاتيجية ن ةةس اسةةتخدا  هةةي ال ا كةةة مةةم الصةةحي ة

 .العراية ادل ردات تر ية يف MAKE A MATCH اسرتا يةهي  خاوة اسرتاتيجية
13

 

 تة يةةم اسةةرتا ية"ا تةةاغج ال حةةد السةةااقة, أرادت ال ا كةةة اجةةراء ال حةةد عةةن اسةةت ادا 

MAKE A MATCH   السةةاامإل تر يةةة اسةةتيعاب ادل ةةردات العرايةةة لةةدى عل ةةة الصةةة 

 "2118/2119الس ة الدراسية  الشماليةاادلدرسة الةال و الكانوية اإلسالمية الم ونج 

 المشكلة تعيينب. 

اادلدرسةةة الةةةال و الكانويةةة  السةةاامالصةةة  السةةااقة وادلال ظةةةاسةةت ادا فل يةةة ال حةةد 

 ه اة اع  ادلشنلة ال   ديدها ال ا كة, هي : الشماليةاإلسالمية الم ونج 

اادلدرسة الةةال و الكانويةة اإلسةالمية  الساامالصة اللغة العراية   استخد  ادلدرس .1

-teacherااسةةةةرتا ية القدأة)زلاضةةةةرة(, و ةةةةال ال صةةةةل ينةةةةوم  الشةةةةماليةالم ةةةةونج 

centered يت تنوم الةل ة سل يا  . 

نقصةةةام القةةةدرة وال هةةة. الةل ةةةة إل اسةةةتيعاب ادل ةةةردات العرايةةةة, أ ةةةل ادل ةةةردات الةةة   .8

 . استويل الةل ة أله. وعواة إل احل ف ادل ردات العراية

                                                             
13 Yusraini “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab dan Implikasinya Terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Media Akademika Vol 27 no 3, Juni 2012, hlm 390 http://e-

journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/158 
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لةةةال و الكانويةةة اإلسةةالمية الم ةةونج اادلدرسةةة ا السةةاامالصةةة  نتةةاغج الةةتعل. الةل ةةة .3

 . م خ بة إل تعلي. اللغة العراية الشمالية

 المشكلة. تحديد ج

إل   ديةةد ادلشةةنلةالسةةااقة, يال ا كةةة ذلةةا  خل يةةة ال حةةد و اسةةت ادا اتحديةةد ادلشةةنلة

إل تر يةة اسةتيعاب ادل ةةردات   MAKE A MATCH تة يةم اسةرتا ية": هةذا ال حةد هةي

الس ة  الشماليةاادلدرسة الةال و الكانوية اإلسالمية الم ونج  الساامالعراية لدى عل ة الصة 

 "2118/2119الدراسية 

 مشكلة البحث. د

أنةن أم ير ةي  اسةتيعاب ادل ةردات   MAKE A MATCHهةل  تة يةم اسةرتا ية 

 ؟الشماليةاادلدرسة الةال و الكانوية اإلسالمية الم ونج  الساامالعراية لدى عل ة الصة 

 البحثهدف . ه

 MAKE A . دلعريةةة نتةةاغج الرت يةةة اإلسةةتيعاب ادل ةةردات العرايةةة اتة يةةم اسةةةرتا ية1

MATCH   السةاامأنةن أم ير ةي  اسةتيعاب ادل ةردات العرايةة لةدى عل ةة الصةة 

 .الشماليةاادلدرسة الةال و الكانوية اإلسالمية الم ونج 
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 فائدة البحث . و

 ال ظرية -1

 جلميم مهمة يواغد الدراسة هذ  نتاغج تقد  أم ادلتو م من ، ال ظرية ال ا ية من

 إ راء وأن ه. ادلةرو ة القبايا مم االن اءة يتمتعوم الذين أوللك السيما ، األعراف

 تر ية يف Make A Match اسرتاتيجية يعالية مب ا شة يتعلم ييما العلمية والر،ى الن وز

 .العراية ادل ردات إستيعاب

 ادلمارسة-2

 للمدرس . أ

 Make A إسرتاتيجية استخدا  خالل من .يالتعل عملية يف ادلدرس  درة تر ية

Match    مت وعة تعليمية اسرتاتيجية ادلدرس لدى ينوم. 

 

 للةل ة . ب

 ادلواد على ة للةل التعل. وسلرجات وإاداعها ونشاعها ادل ردات ستيغابإ تر ية

 .العراية

 لمدرسةج. ل
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 استيعاب تر ية يف" Make A Match " إسرتاتيجية  ول ادلدرسة  ول معلومات

 ينوم أم أنن ، الك إىل ااإلضاية. التعل. عملية يف التعل. ا تاغج ادلرت ةة العراية ادل ردات

 إتقام رلال يف سيما ال ، والتعل. التعلي. أنشةة  سو يف مدرسلل خاص اشنل م يًدا

 .ادلستق ل يف األيبل التعلي.  سو أجل من العراية ادل ردات

 د. لل ا كة

 اليت"  Make A Match " تعل. اسرتاتيجيات  ول لل ا كو واخلربات ادلعرية زيادة

 .العراية ادلواد يف التعل. من دلزيد معي ة أو ات يف استخدامها أنن

 

 

 



 الباب الثّانى

 اإلطار النظري

 استراتيجية أ.

 االستراتيجيةمفهوم  .1

ًاية ة   االن ونةسرترترت  قرترترتأ  س كمرترترتأ رأى.  فاذلرترترت لمحقةرترترت  يسرترترتم    يقنةرترترت  ىرترترت  اإلسرترترت

ًاية ة ( 9191) الكبَ  سةأسرتأت لمنفةرت  األ رتم   ارد مجةع  اسم  بأ والفن العلم ى  اإلس

 .والسال  احلرب يف  عةن 
1

 

ًاية ة  فإن ، عأ  بشكل َة  فهم ل يهأ االس  لمحقة  زلأول  يف للعمل اخلط ط الكب

ًاية ة  يفسرترتَ ميكرترتن. حت يرترت ىأ مت الرترتي األىرترت اف  ادلرترت رس و ألنشرترتط  عأ رترت   ريبطرترت ىرترت   االسرترت

 .ادل ضح  األى اف لمحقة  والمعلم المعلةم أنشط  وج د يف الطلب 
2

 

ًاية ة , ان اسمنأدا  ن اآلراء السأبق   أو أنشرتط  خطرت  لمنفة   ط ادل رسم ى  اإلس

ًاية ة  يمضمن احلأل  ى ه يف ولكن إجراءات،  لرت عم وك سرتةل  بأألنشرتط  معلرت ي  رتأ كل االس

                                                             
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 

Press,2011), hlm 7 
2
 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag. & Drs. Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 5 
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ًاية ة  يسرتأع  و ،  رتأ شرت ء حتقة   ىنرتأ  مث ، مةالمعلرت يف وادلسرتأع ة الرتمعلم علرت   برتالطل اإلسرت

 .بأنمظأ  ادل اد بعرض يمعل  فةمأ أكثر   خل إىل حأج 

ًاية ة  المعلرترترتةم ىرترترت  الم طرترترتة  "  Mustofa dan Hamidرأي  سرترترتطف  و ةرترترت    اسرترترت
والق اعرترت  واخلطرترت ات وال سرترتأ ل الرترتي سرترتةمم ذرترتأ ينفةرترت  ىرترت ه ادلمأرسرترت  وسرترتةمم  ريرىرترتأ  رترتن 

ًاية ة  ةيف عملةرترت  المعلرترتخممرترتأ  االفممرترتأإ إىل اإل م يف الفصرترتل لمحقةرترت  اذلرترت ف. ألن اسرترت
يف   رسم ي عل  األسرتل ب الرت ي يقرت   برتو ادلرتى  يفعةل الطريق  ، فإهنأ سمح علةمالم

 .ال رس يريةب
3 

ًي  ًاية ة  أن Sumantriشرترترحس سرترترت  ن األنشرترترتط  المعلرترترتةم الرترتي البرترترت  أن يرترترتمم  ىرترت  اسرترترت

 Dickس اء برأي السأب ,قأل دك  وجريف  .وكفأءة بفعألة ادل رس والطلب  لمحقة  األى اف 

and Carrey ًاية ة  المعلةم ى  أن ادل اد والعملةرت  المعلرتةم ادلسرتم      عرتأ, لمسرتبب النمرتأ    اس

 الرتمعلم الطلبرترت .
 أن Solihatin الرت ى كمبرترتس ترترتلحس M. Gagne, Briggs Leslieوأكرت  برترترأي 4

ًاية ة   اإلطرترتأرو  عأ رترت  م جةهةرترت ال شرترتكل يف م،ةالمعلرترت نظرترتأ  يف شرترتأ لال  رترت خل ىرترت  المعلرترتةم اسرترت

 5.المعلم نظريأت بعض أو فلسف   نظ ر  ن ادلبةن  ة مةلمعلا العأ   األى اف لمحقة  أنشط 

                                                             
3
H. Bisri Mustofa, M.A. & Dr. H.M Abdul Hamid, M.A., Metode & Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press,2012), hlm 67 
4
 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat 

Pendidikan Dasar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 279 
5
 Etin Solihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 4 
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ًاية ة  المعلةم ى    خل الشرتأ ل يف نظرتأ   واسمنبطس البأحث  بأألراء السأبق  أن اس

المعلرترتةم ، يف شرترتكل الم جةهةرترت  عأ رترت  واإلطرترتأر أنشرترتط  لمحقةرترت  األىرترت اف العأ رترت  المعلةمةرترت  الرترتي 

يريةرترترتب وططرترترتة  ادلرترترت اد المعلةمةرترترت  ، الطلبرترترت نه ةرترترت  يف  سرترترتأع ة جهرترترت د يعلرترترتم ادليصرترترتف العملةرترترت  

 .لمحقة  أى اف يعلةمة   عةن 

ًاية ة  المعلةم  هم  جرت ا يف ينفةرت  عملةرت  المعلرتةم والرتمعلم, لرت الل البرت  للمرت رس  اس

َة,  ًا ةأت الكثرترت ًاية ة ا أ رترتألرترتو اسرترت   برترتالطل لمنشرترتة  األحةرترتأن  رترتن كثرترتَ يف يسرترتم    الرترتي السرترت

  رترتنظم يعلرترتم حتقةرترت   رترتن اجلمةرترتع يرترتممكن حرترتى بأكملرترتو الفصرترتل  نأقشرترت  يف  برترتالطل إشرترترا  فهرترت 

ًاية ةأت يطبةرترترت  سرترترتةعمل. جةرترترتً ا  ميكرترترتن حرترترتي  برترترتالطل يشرترترتبع علرترترت  يغلرترترتب ادل ملفرترترت  مةالمعلرترترت اسرترترت

ًاية ة  بأن الق ل  . بالطل فهم  سم ى عل  كبَ يأثَ ذلأ مةالمعل اس

 ستراتيجيةإلاأنواع  .2

ًاية ةإلاىنأ  بعض   فةمأ يل  :  للطلب معلةمة ال ةخب  لم فَأت س

 التوضيحية ةاستراتيجي . أ

ًاية ة ًاية ةىرترترت   الم ضرترترتةحة   اسرترترت  ادلرترترت اد مقرترترت مال عملةرترترت  علرترترت  يركرترترت  الرترترتي مةالمعلرترترت  اسرترترت

 النحرت  علرت  ادلرت ادا إيقرتأن  رتن  برتالطل  كرتُ ذرت ف  برتالطل  رتن رلم عرت  إىل دلرت رسا  رتن شفهًةأ
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ًاية ة   Roy Killenرأي روي كلرترترتن  .األ ثرترترتل ًاية ة   الم ضرترترتةحة يُعرترترترف اسرترترت ىرترترت ه بأسرترترتم اسرترترت

ًاية ة  ةالمعلرترت ًكةرترت  الر ةسرترت  ذلرترت ه االسرترت . الطريقرترت  الرترتي  برترتلطلاقرترت رة األكأدميةرترت    ىرترتم ادلبأشرترتر. ال

ًاية ة  ىرترترت  طريقرترترت   . أو احملأضرترترترة اجلمعةرترترت يسرترترتم    يف كثرترترتَ  رترترتن األحةرترترتأن لمطبةرترترت  ىرترترت ه االسرترترت

ًاية ة  ىنأ  بعض اخلط ات ىف يطبة    :عل  النح  المأيل  الم ضةحة اس

 اسمع اد .9

 يف حتقةقهرتأ يمعرتُ الرتي األىرت افى ه اخلط ة يمعلرت  بأسرتمع اد الطلبرت  لمنرتأول الرت رس. 

 : ى  اإلسمع اد

 .سلبة  عقلة  حأل   ن لل روج الطلب  دع ة. أ

 .للمعلم الطلب  واىممأ  احلأف  ي لة . ب

 .الطلب  فض ل وإثأرة حتفة . ج

 .وادلنأخ ادلفم إ المعلم ج  خل . د

 احلأل  الي الب  ينفة ىأ ىف اخلط ة اإلسمع اد بةنهأ المأيل :ىنأ  بعض 

 عرضال .9

َات وفًقأ ادل اد يسلةم يف اخلط ة ى  العرض خط ة  ينفة ىأ. مت الي للمحض
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 يف الرترترواب  المقرتأط  رتن الطلبرترت   كرتن أخرترى بأشرترتةأء أو الطلبرت   ربرت   رترتع ادلرت اد االريبرتأط .2

 .ل يهم الي ادلعرف  بنة 

 مل ةصال .3

 .يق ميو مت ال ي ادل اد ج ىر لفهم  راحل ى  المل ةص

 مطبة ال .4

 .ادل رس شرإ إىل االسممأع بع  الطلب  ةق ر  الخمبأر المطبة  خط ة اخلط ات
6

 

 ئيةاالستقصا استراتيجية . ب

ًاية ة   بشرترتكل المفكرترتَ عملةرترت  علرترت  يركرترت  الرترتي مةالمعلرترت أنشرترتط ىرترت    ة االسمقصرترتأ اسرترت

 نفسرترتهأ المفكرترتَ عملةرترت  يرترتمم .طرحهرترتأ يرترتمم دلشرترتكل  زلرترت دة إجأبرترتأت علرترت  للعثرترت ر وحتلةلرترت  نقرترت ي

ًاية ة إلا ىرت ه وغألبرتأ. الطلبرت و  دلرت رسا برتُ واألج برت  األسئل  خالل  ن ىنرتأ  اسرتم  أيضرتأ سرت

ًاية ة وى   ،أخرى . اكمشرتف مبعرتٍ heuriskein ن حسن ي نأين, وى   ، Heuriskein اس

ًاية ة عملة  المعلةم بأسم  ا    عل  شكل عأ   ميكن اشراكهأ بأخلط ات المأيل : اس

 م جةوال .9

                                                             
6
 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 

188 
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 اخلطرترترت ة ىرترترت ه يف. المفرترترتأعل  ادلنرترترتأخ أو الرترترتمعلم  نرترترتأخ لمع يرترترت  ةخطرترترت   ىرترترت  الم جةرترترتو ةخطرترترت  

 .مةالمعل عملة  لمنفة  اسمع اد الطلب  يك ن ك  ادل رس زلأول 

    شكل  تةأغ  .2

 ادلشرترتكل . األلغرترتأز علرترت  حتمرترت ي  شرترتكل  إىل الطلبرترت  جللرترتب خطرترت ة  ىرترت ادلشرترتكل  ترترتةأغ 

 .اللغ  حل يف للمفكَ الطلب  حت ّ   شكل  ى  ادلطروح 

 فرضة  تةأغ  .3

 .دراسمهأ ممي دلشكل   ؤقم  إجأب  ى  الفرضة 

 البةأنأت مجع .4

. إلةهرتأ ادلشرتأر الفرضرتةأت الخمبرتأر الالز رت  ادلعل  رتأت المقأط انشط   ى البةأنأت مجع

ًاية ة  يف  .الفكري  المنمة  يف للغأي   هم  ذىنة  عملة   ى البةأنأت مجع ،  ة االسمقصأ اس

 ة االسمنمأج تةأغ  .5

 إىل اسرترترتمنأًدا علةهرترترتأ احلصرترترت ل مت الرترترتي النمرترترتأ   وترترترتف عملةرترترت  ىرترترت  ة االسرترترتمنمأج ترترترتةأغ 

 .الفرضةأت اخمبأر نمأ  
7

 

 

                                                             
7
 Ibid, h. 188-193 
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 ةالتعاوني استراتيجية. ج

َ  فرقرترت /  رلم عرترت  نظرترتأ  سرترتم   ي المعلرترتةم  ىرترت  المعأونةرترت مةالمعلرترت  برترتُ  رترتأ  وىرترت ، ةترترتغ

. سلملفرت  قبةلرت  أو ، عرتر  أو ، جرتن  أو ، سلملف  أكأدمية  ق رات ل يهم أش أص وسم  أربع 

 .اجملم عأت عل  المقةةم نظأ  ينفة 

 وى  عل  النح  المأيل :  المعأونة مةالمعلىنأ  أربع  اخلط ات دلبأدئ عملة  

 ادل اد شرإ .9

 النقطرت . الفرقرت  يف الطلبرت  يرتمعلم أن قبرتلادلرت اد    ضرت ع يقرت م عملةرت  بأهنرتأ  عٍ الشرإ

 .ادللم   الطلب  فهم ى  ادلرحل  ى ه يف الر ةسة 

 يعلم ىف الفرق  .2

 يف الرترترترتمعلم الطلبرترترترت   رترترترتن ُيطلرترترترتب ، ادلرترترترت اد   ضرترترترت ععرترترترتن  رسرترترترتمال ادلرترترترت رس يشرترترترترإ أن بعرترترترت 

 .قبل  ن يشكةلهأ مت الي الفرقمهم

 المقةةم .3

 أو االخمبرتأر يرتمم ينفةرت . سرتأبق ادل أو اخمبأر خالل  ن SPK يف المقةةم إجراء ميكن

 وسمق   ،الطلب  كل ةق ر  عن  عل  أت الفردي  االخمبأر سمق  . الفرق  يف أو فردي  سأبق ادل

 .الفرق  كل ةق ر  عن  عل  أت اجملم ع  اخمبأر
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ًاف .4  ق بألفر  االع

ًاف . جرتأ  ة لمنرتأول يرت إصلأزا الفرقرت  أو األبرترز عمرتبي يالرت قرت فر لا حت يرت   ىرت قرت بألفر  االع

ًاف حيف  أن ادلم قع و ن  حرتأف  وإثرتأرة المف   يف االسممرار عل  الفري  و نحهأ بأجلأ  ة االع

 .إصلأزاهتم حتسُ عل  ق رة أكثر لةك ن ا األخرى الفر 
8 

 ميالتعل ةاستراتيجي واستخدام الختيار مبادئد. 

 اسرتم  ا  عنرت  االعمبرتأر يف إىممأ هرتأ ب رت الرتي األشرتةأء ىرت  البحث اى  يف بأدئدلبأ ادلقص د

ًاية  ًاية  السم  ا  العأ  ادلب أ. مةالمعل ة اس ًاية  مجةرتع لةسرتس أن م ىرت ةالمعلرت ة اسرت  ة اسرت

ًاية ة  كرترترتل. الظرترترتروف ومجةرترترتع األىرترترت اف مجةرترترتع لمحقةرترترت  م  نأسرترترتب ةالمعلرترترت  خصأ صرترترتهأ ذلرترترتأ اسرترترت

ًاية  السرترتم  ا  العأ رترت  ادلبرترتأدئ فهرترتم ادلرترت رس علرترت  جيرترتب لرترت لل. اخلأترترت   م علرترت ةالمعلرترت ة اسرترت

 :المأيل النح 
9

 

 الموجه الهدف .1
 ادلرترترت رس أنشرترترتط  جلمةرترترتع السرترترتع  يرترترتمم. مةالمعلرترترت نظرترترتأ  يف الر ةسرترترت  العنصرترترتر اذلرترترت ف ىرترترت 

ًاية  صلأإ حت ي  ميكن ، ل لل. ادل ك رة األى اف لمحقة  الطلب و    ن مةالمعل ة اس

 .مةالمعل أى اف حتقة  يف الطلب  صلأإ خالل
                                                             

8
 Ibid, h. 194-196 

9
 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 283-

284 
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 النشاط .2

  ربرت  عل  للحص لالب   المعلم. ادلعل  أت أو احلقأ    ن ع دال لة  احلفظ المعلم

ًاية ة  يك ن أن جيب مث. ادلنش د لله ف وفًقأ  عةن   يشرت ةع علرت  قأدرة مةالمعل اس

 النشرترتأط أيضرترتأ ولكرترتن البرترت ين النشرترتأط علرترت  فقرترت  يقمصرترتر ال األنشرترتط . الطلبرترت  أنشرترتط 

 .النفس 

 يةاألفراد .3

 أن إال ، الطلبرت   رتن رلم عرت علرت   نعلرتم ل كأن. الطلب  كل لمط ير جه  ى  الم ري 

 .الطلب  كل سل   يف المغةَ ى  حتقةقو نري   أ ج ىر

 الن اى  .4

 ال. الطلبرترت  ش صرترتة  ج انرترتب مجةرترتع لمطرترت ير زلأولرترت  أنرترتو علرترت  المرترت ري  إىل النظرترتر جيرترتب

 يطرترترت ير أيًضرترترتأ يشرترترتمل برترترتل ، فحسرترترتب ادلعرفةرترترت  القرترترت رات يطرترترت ير علرترترت  المرترترت ري  يقمصرترترتر

ًاية ة يكرترت ن أن جيرترتب ، لرترت لل .واحلركةرترت  العأطفةرترت  اجل انرترتب  علرترت  قرترتأدرة مةالمعلرترت  اسرترت

 . مكأ ل  بطريق  الطلب و  الش صة  ج انب مجةع يط ير
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 الرتمعلم عملة  أن جوي   والي 2005 عأ   ن 91 ادلأدة91 الرقم PPب ينأسب هى 

 ادلشرتأرك  علرت  الطلبرت  يرت فعو  أوحترت ي أوشلمعرت أو لهمرت أيفأعلةرت عقرت ىأ مميرت المعلةمةرت  ال ح ات يف

 والنمرترترت  ، وادلصرترترتأح للم اىرترتب وفًقرترترتأ واسرترتمقاللة  ، وإبرترترت اع ، كأفةرترترت   سرترتأح  وإعطرترترتأء ، بنشرترتأط

 :يل  كمأ ى  مةالمعل إدارة يف اخلأت  ادلبأدئ. ادلمعلمُ. للمشأركُ والنفس  الب ين

   المفأعلة  .9

 مبثأبرت  المرت ري  يعمرتب بل ، الطلب  إىل ادل رس  ن ادلعرف  نقل عل  الم ري  يقمصر ال

 عملةرترت  فرترتإن ، وبألمرترتأيل. الرترتمعلم علرترت  الطلبرترت  حتفرترت  أن ميكرترتن الرترتي البةئرترت  لمنظرترتةم عملةرترت 

 الطلبرت  وكرت لل ، الطلبرت و  الطلب  وبُ ، الطلب و  ادل رس بُ يفأعل عملة  ى  مةالمعل

 .والبةئ 

  لهم  .2

 وميكرترترتن.  رترترتأ بشرترت ء القةرترترتأ  مبحأولرترترت   برترتلطلا يسرترترتم  الرترترت ي مةالمعلرترت  ىرترترت  ادللهمرترترت مةالمعلرترت

 .ادلشكالت حل وعملةأت  سلملف لمعل  أت ع ب لل القةأ 

 سروري ادل .3
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 يفرترت  والرترتي ، وج ابرترت  أنةقرترت  غرفرترت  يريةرترتب خرترتالل  رترتن ، أوالً  مةيعلرترت عملةرترت  ينفةرترت  ميكرترتن

 وحتقةرت  ، ذلرتل إىل و رتأ ، والمه يرت  ، الضرت ء يريةرتب  رتع والرت قأ   ، الصحة  بألعنأتر

 .اجلمأل عنأتر

  مح يال .4

 علرترت  الرترت  أ  حتفةرترت  وىرترت  ، المفكرترتَ  هرترتأرات يطرترت ير علرترت  الطلبرترت  حتفةرترت   ىرترت  مح يرترتال

 الطلبرت  فضرت ل يطرت ير خرتالل  رتن القرت رة ىرت ه ينمةرت  ميكرتن. األ ثرتل النحرت  عل  العمل

  .اسمكشأف أو ى ا   بطريق  والمفكَ احملأول  خالل  ن

 ة ال افع .5

.  رتأ بشرت ء القةرتأ  أو بألمصرترف  برتلطلا يسرتم  يشرت ةع أأهن عل  ة ال افع يفسَ ميكن

 ، وبألمرترترتأيل. إلةهرترترتأ حأجرترترت  يف أهنرترتم يشرترترتعرون عنرترترت  أ الطلبرترترت  عنرترت  فقرترترت  شلكرترترتن المشرترت ةع

 أمهةرترت  إظهرترتأر علرترت  قرترتأدراً  ادلرترت رس يكرترت ن أن جيرترتب ، الرترت افع ي لةرترت  أجرترتل  رترتن ، ادلرترت رس

 .الطلب  حلةأة المعلةمة  وادل اد الم رب 
10

 

 Make A Match استراتيجيةب.

 Make A Match استراتيجية. مفهوم 1

                                                             
10

 Ibid, h. 285-288 
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ًاية ة  Rusmanرأي رمسأن   : ى  Make A Match بأس

ًاية ة   ن أح   ى" ًاية ة  يط ير مت.  المعأونة مةالمعل يف اإلس  إيبأع" اس
  ايأادل أح  و ،Lorna Curran ك ران ل رنأ  ن 9114 عأ  يف  رة ألول" ادلطأبق 
ًاية ة   ن ى ه  عن يمعلم ن حُ يف شركأء عن يبحث ن  بالطل أن ى  االس
 11"فرحة  حأل  يف   ض ع أو  فه  

 يف وإب اعهم  بالطل نشأط بنأء  ى فرحة  حأل  يف مةالمعل عملة  يط ير أمهة  إن
 .الفصل يف مةالمعل عملة 

 : Prihatmojo ادلكم ب  بفرحيمم   Silberman كمأ رأي سةلب أن

ًاية ة  إن"   رتأ ةمرت كر ل طرتر   رتع الى يمعل  يعلةمة  طريق  ى  Make A Match  إس
 عرترتن حبثرترتأ اللعبرترت  أو اللعبرترت  يقنةرترتأت  رترتع وقرترت راهتم احلألةرترت   عرترترفمهم وطمرترتب ، أيعلم ىرترت
 ادل ضرترت ع أو دلفهرترت   يعلمهرترتم أثنرترتأء أسرترتئل  أو إجأبرترتأت وىرترت  ، البطأقرترتأت  رترتن أزواج
 12فرحة " حأل  يف

 وجرت د  رتعةرت  فعأل ن اآلراء السأبق  نفهم أن عملة  المعلةم اجلة ة ى  خل  المعلرتةم ال

 أكرت  ولكرتن يعلمرتو يرتمم  رتأ علرت  فقرت  يأك  ال ال ين الطلب و  ادل رس بُ اال أه ثنأ   ايصأل

 .يمعلم أن جيب كةف
                                                             

11
 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm 223 
12

 Silberman, Cara Belajar Peserta didik Aktif, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm 101, 

dikutip oleh: Agung Prihatmojo, “Pengaruh Model Make A Match Terhadap Hasil Belajar Geografi”, 

(Tesis Pascasarjana, Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung, Lampung), https://media.neliti.com/media/publications/41046-ID-pengaruh-model-make-a-

match-terhadap-hasil-belajar-geografi.pdf 

https://media.neliti.com/media/publications/41046-ID-pengaruh-model-make-a-match-terhadap-hasil-belajar-geografi.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/41046-ID-pengaruh-model-make-a-match-terhadap-hasil-belajar-geografi.pdf
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ًاية ة   Hudaورأي ىرترت ي  ًاية ةأت  أحرترت   رترتن  make a matchأيضرترتأ أن اسرترت االسرترت

حيمرترتأج إىل إجرترتراء بعرترتض اإلعرترت اد  ادلرترت رسادلهمرترت  يف الفصرترتل ، وأن إدارهترترتأ سرترتهل  للغأيرترت  ، لكرترتن 

ًاية ة .  اخلأترت  قبرتل ينفةرت  ىرت ه اإلسرت
ًاية ة  أن   رتن ادلفهرت   السرتأبق  نسرتمنب 13  make aاسرت

match   ًاية ة  يعل عرتن شرتركأء أثنرتأء الرتمعلم حرت ل  فرتأىةم أو  الطلبرت م حةث يبحرتث ةى  إس

بإعرترترت اد بطأقرترترت  حتمرترترت ي علرترترت  أسرترترتئل   ادلرترترت رس، حةرترترتث يقرترترت    حألرترترت  الفرحةرترترت   اضرترترتةع  عةنرترترت  يف 

للعمرترتل  ًعرترتأ للعثرترت ر علرترت  إجأبرترتأت يم افرترت   الطلبرترت وبطأقرتأت حتمرترت ي علرترت  إجأبرترتأت ، ويرترتمم دعرترت ة 

  ع  شكالهتم اخلأت .

ًاية ة  أن   Lieمث رأي يل    برترترتالطلىرترترت  يقنةرترترت  الرترترتمعلم الرترترتي  رترترتن   make a matchاسرترترت

يف مجةرترتع ادلرترت اد ال راسرترتة  وجلمةرترتع  الفرترترت  للعمرترتل  رترتع اآلخرترترين. ىرترت ه المقنةرترت  ميكرترتن اسرترتم  ا هأ

 األعمأر.
14

 

ًاية ة  ىرترت ه يصرترتمةم مت  يرترترتمعلم ال حبةرترتث ، الطلبرترت  لرترت ى ادلسرترتؤولة  حرترترت  لمع يرترت  االسرترت

 ويعلةمهرترترترتأ ادلرترترترت اد لمرترترترت فَ أيًضرترترترتأ  سرترترترتمع ين يك نرترترترت ا أن جيرترترترتب برترترترتل ، فقرترترترت  ادلق  رترترترت  ادلرترترترت اد الطلبرترترت 

                                                             
13

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

Pelajar,2014), hlm 251 
14

 Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 

hlm 56 
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 بألمعرتأون  ًعرتأ يعملرت ا أن وجيرتب الرتبعض بعضرتهم عل  الطلب  يعمم  ل لل ، اآلخرين للطالب

ًكة  يمم الي ادل اد دراس  يف  .علةهأ ال

 Make A Match استراتيجية هدف .2

ًاية ة رأي ى ي أن ى ه المعلةم   : ى  اس

 . عم  ادل اد9

 . اسم راج ادل اد2

 )فأتل( Edutaiment. إدويأمينس 3
15

 

ًاية ة اإل  ن الرأي السأب  نفهم أن ى ف األول ى ه  يعرتٍ شلرتأىرت  لعمرت  ادلرت اد,  س

 أو ادلرتأدة شرإ للمعلم ميكن. علةهأ ي ريبهم سةمم الي بأدل اد الطلب  ي ود أن جيب ادل رس أن

ًاية ة  ادل رس يطب  أن قبل ، أوالً  ادلأدة لقراءة الطلب  ال اجبأت يعةُ  ..make a match اس

 ، برترتأدل اد الطلبرترت   هةرترت  إىل ادلرترت رس حيمرترتأج ال وىنرترتأ ،اسرترتم راج ادلرترت اد ىرترت  الثرترتأين اذلرترت ف

إدويأمينرترترترترترترتس  فرترترترترترترتإن ،مث .أنفسرترترترترترترتهم سرترترترترترترتة ه ون الطلبرترترترترترترت  ألن ادل ضرترترترترترترت ع، يعطرترترترترترترت  فقرترترترترترترت  ادلرترترترترترت رس

Edutaiment ًاية ة  يطبةرت  أو بمنفةرت  يق   ادل رس أن يعٍ( )فأتل   رتن make a match اسرت

                                                             
15

 Ibid, hlm.251 
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 شرترترترتريل عرترترتن البحرترترتث المقنةرترترت  نفرترترترت  ىرترترت  ادلرترترت رس سرترترتم   وي يالرترترترت المقنةرترترت  لكرترترتن آلخرترترتر، وقرترترتس

 .ادلأدة السمكشأف

 Make A Match استراتيجية فوائد .3

ًاية ة  ف ا    : عل  النح  المأيل Huda كمأ رأي ى ي Make A Match اس

علرترت   سرترتأع ة بعضرترتهم الرترتبعض علرترت  الرترتمعلم  رترتن بعضرترتهم  الطلبرترت   افع. ميكرترتن أن يرترت1

 البعض.

 ل يهم.. ينمة  الشع ر بأدلسئ لة   أه اجملم ع  )كأنفسهم( للقةأ  بأفضل  أ 2

 . زيأدة ادلهأرات االجممأعة  الالز   للعمل بفعألة .3

سرترترترترتم  ا   هرترترترترتأرات طرترترترترترإ األسرترترترترتئل  و نأقشرترترترترت  إل  برترترترترتللطل  . ميكرترترترترتن أن يرترترترترت فر الفرترترترترترت4

  شكل .

 . ميكن يط ير ادل اىب القةأدي  ويعلةم  هأرات ادلنأقش .5
16

 

 Make A Match االستراتيجية تنفيذال عملية .4

ًاية ة  خط ات  :  عل  النح  المأيل Make A Match االس

 يف الفصل الطلب  ن ع د   أ. تنع قطع ال رق

                                                             
16

 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm 32 
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  ن ع د األورا  إىل قسمُ  مسأويُ. سقسمب. 
سئل  ح ل ادلأدة الي مت إع ادىأ. كل ورق  حتم ي عل  أسئل  يف األ كمبسج.  

 قسم آخر يكمب اإلجأب  عن السؤال ال ي مت طرحو.
 بُ األسئل  واألج ب .د. ى  كل ورق  حى يمم   جهأ 

يمم يف أزواج.  أنشط ورق  واح ة واشرإ ذلم أن ى ا  الطلب  كل   ه. أعط
 عل  أسئل  وسةحصل البعض عل  إجأبأت. الطلب سةحصل بعض 
العث ر عل  شركأ هم، إذا وج  أح ىم شريًكأ، ل لل  الطلب و. اطلب  ن 

 علةهأ لآلخرين. اجلس ا  ًعأ لشرإ أهنم ال يشأرك ن ادلأدة الي حيصل ن
شريًكأ وجيلس ن بألقرب  ن بعضهم البعض ، اطلب  الطلب ز. بع  أن جي  مجةع 

 ن كل زوج ب وره قراءة األسئل  الي يمم احلص ل علةهأ الحًقأ ، ويمم الرد عل  
 السؤال  ن ِقبل الشريل.

 ى ه العملة   ع الم ضة  واالسمنمأجأت. إخمممسإ. 
17

 

ًاية ة  ل ض إ اخلط ات Zainal Aqibعقةب  ىنأ  بعض الرأي  ن زينأل  االس

Make A Match عل  النح  المأيل : 

 ادلفأىةم  ن الع ي  عل  حتم ي الي البطأقأت البعض بإع اد ادل رس يق  . أ
 بطأق   ن واح  ج ء  ن العك  عل  ، ادلراجع  جللس  ادلنأسب  وادل اضةع
 .اإلجأب  بطأق   ى اآلخر واجل ء السؤال

                                                             
17

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

2009, cet.8), hlm 77 
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 .واح ة بطأق  عل  الطلب  كل حيصل. ب
 .ذأ احملمفظ البطأق   ن اإلجأب /  السؤال يف الطلب  كل يفكر. ج
 (األسئل  عن اإلجأب ) البطأق  يطأب  بطأق  ل يو شريل عن الطلب  كل يبحث. د
 .النقأط النهأ   ادل ع  قبل بطأقمو  طأبق  ميكنو الطلب  كل إعطأء يمم. ه
 عل  الطلب  كل حيصل حبةث أخرى  رة البطأق  يب يل يمم ، واح ة ج ل  بع . و

 .قبل ذي عن سلملف  بطأق 
 ./اإلخممأ اسمنمأجأت. ز

18 
 Make A Match االستراتيجية. المزايا والعيوب من 5

ًاية ة ادل ايأ  ن ى ه   : االس

ًقةرترترترت  ميكرترترتن (9  ىنرترترترتأ  ألن( 2. واحملرترترترت دة  ادلعرفةرترترترت سرترترترت اء ، الطلبرترترت  يعلرترترترتم أنشرترترترتط  ال
 دراسرترتمهأ يرتمم الرتي للمرترت اد الطلبرت  فهرتم زيرترتأدة( 3. شلمعرت  الطريقرت  ىرترت ه ، اللعبرت  عنأترتر
 شرترترت أع  لمرترترت ريب ك سرترترتةل  فعألرترترت ( 4. الرترترتمعلم علرترترت  الطلبرترترت  الرترترت وافع يرقةرترترت  أن وميكرترترتن
ً رترت ن الرترت ين الطلبرترت  يف لالنضرترتبأط الفعرترتأل المرترت ريب( 5. يقرترت م علرترت  الطلبرترت   وقرترتس حي
 .المعلم

ًاية ة والعة ب  ن ى ه   : االس
ًاية ة  ىرترترت ه إعرترترت اد يرترترتمم مل إذا( 9   رترترتن الكثرترترتَ إىرترترت ار فسرترترتةمم ، جةرترترت  بشرترترتكل اإلسرترترت

ًان الطلبرترترت   رترترتن الع يرترترت  سرترترتةحرج ، الطريقرترترت  يطبةرترترت  ب ايرترترت  يف( 2. ال قرترترتس   رترترتع لالقرترترت
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 Zainal Aqib, Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (INOVATIF), 

(Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2013), hlm 23 
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 ىنرتأ  سرتةك ن ، جةرت  بشرتكل الطلبرت  ي جرتو ال ادل رس كأن إذا( 3. اآلخر اجلن 
 يكرت ن أن جيرتب( 4. الرت وجُ بعرض أقل بشكل يهمم ن ال ين الطلب   ن الع ي 
 ، شرتريل علرت  حيصرتل ن ال الرت ين  بلطلا العق ب  يق م عن  وحكةمأ ح را ادل رس
  سرترترترتممر بشرترترترتكل الطريقرترترترت  ىرترترترت ه بأسرترترترتم  ا ( 5. بأخل رترترترتل يشرترترترتعروا أن ميكرترترترتن ألهنرترترترتم
 .ادللل يسبب س ف

19
 

ًاية ة  أن ادل ايأ  ن Suhariantoأ أ  ن اإلحصأ ة  الي كمب بسحرينم    Make االس

A Match  فةمأ يل   : 

 خرترترتالل  رترتن إلةرترتو نقلهرترتأ يرترترتمم الرترتي األسرترتئل  علرترت  اإلجأبرترترت  يف  بأشرترترة الطلبرترت  يشرترتأر . 9
 .البطأق 

 .المعلم يف الطلب  إب اع زيأدة. 2
 .والمعلم المعلةم عملة   مأبع  يف الطلب  يشبع  نب. 3
 ادلطأبقرت  واألج برت  األسرتئل  خرتالل  رتن ألنرتو ، المفكرتَ يف الطلبرت  إبرت اع يعرت ز ينمة . 4

 .اينم   س ف
 .ادل رس  ن ادلسم     مةالمعل وسأ ل عل  يمعل  أألهن  مع  أكثر مةالمعل. 5

ًاية ة  يطبةرترت مث,   ويكرترت ن  برترتالطل برترتُ والمعرترتأون الفضرترت لميكرترتن ان يرقرترت   make a match اسرترت

 .شلمع  ظروف خل  عل  قأدرة

                                                             
19

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

2014), hlm 253-254 
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 أ غةمأ يل  : والعة ذ

 .األنشط  لمنفة  ادل رس حيمأج  ن اإلرشأد. 9

 .مةالمعل عملة   سأر أو إيقأع ينظةم الصعب  ن. 2

 .مةالمعل عملة  يف الكثَ يلعب ال حبةث زل وًدا ادلمأإ ال قس يك ن أن جيب. 3

 .واألدوات للم اد ادلنأسب اإلع اد إىل ادل رس حيمأج. 4

ًكة  ن  الصعب. 5  .لطلب ا عل  ال
20

 

 ج. المفردات 
 . مفهوم المفردات1

ىرترترت  رلم عرترترت   رترترتن الكلمرترترتأت أو خ نرترترت  الكلمرترترتأت   vocabularyادلفرترتردات ىف اإلصللة يرترترت  

 علرت  ادلفرتردات يعريرتف يرتمم. الي يعرفهأ ش ص  أ أو كةأن آخرتر يشرتكل جرت ءًا  رتن لغرت   عةنرت 

ًيةرتب اسرتم  ا هأ ادلرترج  و رتن ة الش صرت فهمهأي الي الكلمأت كل  ن رلم ع  أهنأ   مجلرت ل

 .ج ي ة
. للشرت ص المعلةمرت  أو ةالفكرتر  ادلسرتم ى علرت  يعمب ادلفردات إسمةعأب عأ  بشكل21

 اللغرترترت  يف ادلفرترترتردات ويسرترترتم    للغأيرترترت ،  همرترترت  للغرترترت  عنأترترترتر ثالثرترترت   رترترتن واحرترترت ة ىرترترت  ادلفرترترتردات
                                                             

20
 Suharianto “Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Kompetensi Dasar Menyebutkan Nama-Nama 

Hari Akhir Pasa Siswa kelas VI SDN 105386 Tanjung Siporkis Kecamatan Galang T.A 2014/2015”.  

Ptk.uinsby.ac.id  Jurnal PTK Volume.7 No.2 Desember 2016. Hal 165 
21

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

Press, 2011), hlm 61 
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ً  واحرترترت ة أداة وىرترترت  ادلكم برترترت ، اللغرترترت كرترترت الل و  ادلبأشرترترترة ادلنط قرترترت  أو اللسرترترتأنة   اللغرترترت   هرترترتأرة قةرترترت ل

 .العربة 

 يعممرترت . العربةرترت  اللغرترت ادلفرترتردات ىرترت  واحرترت ة  رترتن جهرترت  ادلهمرترت  لةسرترتمةعأب اللغرترت . وىرترت  

ًَا العربةرت  اللغرت  كلرتموي للنطرت  الشرتف ي  أو ادلكم برت  الطالقرت  فهرتم . ادلفرترتردات إسرتمةعأب علرت  كثرت

 ، أسرتهل يكرت ن أن إىل القرتراءة فهرتم ميةرتل ، الشرت ص ذرتأ يمحكم الي ادلفردات ع د زاد كلمأ

 ادلسرترتممر المطرترت ير إىل ادلفرترتردات إسرترتمةعأب حيمرترتأج ، لرترت لل .سرترترع  يرترت داد الكرترتال  يف الطالقرترت  ألن

 (.العربةرت ) األجنبةرت   اللغرت وخأترت  اللغ ، يف عل  كل ش ص الى يري ون  أىرا
لرت الل كثرتَ 22

ًقة  اسمةعأب ادلفردات, خأت  ىف ادلفردات العربة .  ًاية ةأت الى يفة  ل   ن اإلس

م  ا  اوانمفرترتأع الكلمرترتأت ذلرترتم   ىرترت  قرترت رة الش صرتة  ىف اسرترتاسرتمةعأب ادلفرترتردات العربةرترت 

 فرترداتكرتل ادل بفهرتم مةالمعلرت عملةرت  يف الطلبرت  يُلرت   ال ، لرت للىف المكلم  ع ش ص آخرترين. 

 الحرترتي  احملرترت دة ال راسرترتة  أدلنرترتأى ب ادلنأسرترتب  ادلرترت اد علرترت  يقمصرترترون لكرترتنهم ، اسرترتمةعأذأو  العربةرترت 

 يشرتغةل يرتمم حبةرتث ، الطلبرت  يسرتم عبهأ أن جيرتب الرتي الكلمرتأت لعرت د أقصرت  حرت  ىنرتأ  يك ن

  .المعلم أنشط 

                                                             
22

 Imam asrori, strategi belajar bahasa arab teori dan Praktek, (Misykat. Malang, 2012), h. 

83.  
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 .هدف التعليم المفردات العربية2

 ى ف األول لمعلةم ادلفردات العربة  ى  فةمأ يل  :

  رت اد خالل  ن أو القراءة   اد خالل  ن س اء ، للطلب  اجل ي ة ادلفردات إدخأل. أ

 السمأع .

 والصرتحة  اجلةرت  اللفرتظ ألن ، وترتحة  بشرتكل ادلفردات لمحفةظ الطلب  ي ريب. ب

 .وتحة  جة  بشكل قراءةالو  لكال ا هأرة  إىل الطلب  يق د

 عنرترت  أو ،( برترت اهتأ قأ مرترت )  ع رترت ة أو داللرترت  أكأنرترتس سرترت اء ، ادلفرترتردات  عرترتأين فهرترتم. ج

 (والنح ي  الضمنة  ادلعأين)  عةن  مجل سةأ  يف اسم  ا هأ

 المعبرترتَ وعنرترت  ،( كلمالرترتم)  الشرترتفهة المعبرترتَ يف ادلفرترتردات ووظةفرترت  يقرترت ير علرترت  قرترتأدرة. د

 .الصحة  السةأ   ع حسب( يألةف) كمأب  عنهأ
23

 

 العربية تأهمية فى تعليم المفردا. 3

 ال يق   نفسةأ ادلفردات. يعلةم 9

 ،الطألعرترترترترت  بمرترترترترت ري  يرترترترترتريب  برترترترتل ،مرترترترترت اد الرترترترتى يقرترترترترت   نفسرترترترترتةأك ادلفرترترترترتردات يرترترترت ر س ال

 .دث واحملأ ،شأءواإلن ،مأعواإلسم

                                                             
23

 Op.cit, Syaiful Mustofa, hlm 63 
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 ادلعٍ .حت ي 2

 مبرترتأ فقرترت  ادلعرترتٌ يعلرترتةم ادلرترت رس علرترت  جيرترتب.  عرترتأين عرترت ة ذلرترتأ يكرترت ن أن ميكرترتن كلمرترت 

 .الطلب  وذكأء انمبأه يكسر ال حى السةأ ،  ع يمف 

 ىف ادلقأ  ادلفردات .3

 .الطلب  فهم يعطل ال حى السةأ  يف ادلفردات ي ري  جيب

 

مج  ىف المعلةم  .4  ادلفرداتال

مجرترت  يُنصرترت   الصرترتعب  الكلمرترتأت أو اجملرترتردة الكلمرترتأت بأسرترتمثنأء ، أخرترتَ طريقرترت ك بأل

 .إظهأرىأ ادلراد

 الصع ب   سم ى .5

:  ثرترتل ، اإلن ونةسرترتة  الكلمرترتأت  رترتع يشرترتأبو أوجرترتو ىنرترتأ  ألن ، سرترتهل ال كلمرترتأت. أ

 كرس  ، كمأب ، علمأء

 يف يشرترترترترتأبو أوجرترترترترتو ىنرترترترترتأ  يكرترترترترتن مل وإن حرترترترترتى ترترترترترتعب  لةسرترترترترتس الرترترترترتي الكلمرترترترترتأت. ب

 ذىب ، س   ،   يم :  ثل ، اإلن ونةسة 
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 ، اسرتم ىل ، اسرتمب :  ثرتل ، ونطقهرتأ شرتكلهأ بسرتبب سرت اء ، الصعب  الكلمأت. ج

24 .ي ى ر
 

 ان ىنأ  بعض ادلسم ي الصرتعب  ىف المعلرتةم Muhammad Ali Al-Khuliشرإ زلم  عل  اخلل 

 , ى  :ادلفردات

 .الصع ب   سم ى زاد كلمأ ، الكلم  طألس وكلمأ ، الكلمأت ع د. أ

 أكثرترترتر وأحةأنرترترتأ ، رلرترترتردة  عأنرترترتأ يظهرترترتر الرترترتي الكلمرترترتأت ، اجملرترترترد ادلعرترترتٌ  سرترترتم يأت. ب

 . لم ًسأ  عنًىأ يظهر الي الكلمأت  ن تع ب 

 ، والنطرت  احلرتروف برتُ المشرتأبو  سرتم ى واريفأع ، كال وا  احلروف بُ المشأبو. ج

 .الكلمأت فئ  أسهل

 ألهنرترتأ الطلبرترت  علرترت  جرترتً ا غريبرترت  أترترت ات ذلرترتأ الكلمرترتأت بعرترتض ، الكرترتال  أترترت ات. د

 .األوىل بأللغ   عروف  غَ
25

 

 . تقنية التعليم المفردات العربية4

                                                             
24

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2012), h. 

128 et seq. 
25

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

Publishing, 2010), hlm 99 et seq. 
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المعلرتةم ادلفرتردات  ىنرتأ   راىرتل ويقنةرت  Ahmad Fuad Effendyرأي أ رت  فعرتأد ايفنرت ي 

 العربة  فةمأ يل  :

 الكلم  سممأعا. 9

 الكلم  النط . 2

 الكلم   عٌ عل  احلص ل. 3

 الكلم  اقرأ. 4

 الكلم  اكمب. 5

 .اجلمل جعل. 6
26 

ًاية ة  أ أ ًاية ةأت  ن الع ي  للمبم  ُ يسم    ادلفردات إس  :كمأ يل  االس

 لغنأئا اسم  ا . 9

 .أتلة  كأ نأت أو عةنأت إحضأر  ثل ادلعٍ الكأ ن إظهأر. 2

 . رات ع ة قراءة الطلب   ن اطلب. 3

 27ويمقن هنأ الطلب  يمفهم حى والكمأب  القراءة ويكرار القراءة ويقلة  االسممأع. 4

                                                             
26

Op.cit, Ahmad Fuad Effendy, hlm 129. 
27

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

2011), h. 73. 
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 . مؤشرات استيعاب المفردات5

يعلرترتم ادلفرترتردات أ رترتر  هرترتم وىرترت   طلرترتب أسأسرترت  و مطلرترتب يف " Mustofa رأي  سرترتطف 
الرترترترتمعلم ادلبكرترترترتر للحصرترترترت ل علرترترترت    برترترترتطليعلرترترترتم اللغرترترترتأت األجنبةرترترترت . جيرترترترتب أن يرترترترتمم ي جةرترترترتو 

ادلفرترتردات  اسرترتمةعأبقرترتأدرون علرترت    برترتالطلادلفرترتردات بشرترتكل جةرترت . ويقرترتأل إن  اسرترتمةعأب
ميكنهم يرمجرت  أشرتكأل ادلفرتردات بأإلضرتأف  إىل القرت رة علرت  اسرتم  ا هأ   بالطلإذا كأن 

 28يف األرقأ  )اجلمل( بشكل تحة ".
 
 
 حفرترترترتظ علرترترترت  مقرترترترت رهت يف الطلبرترترترت  فرترترترترداتادل اسرترترترتمةعأب ات ؤشرترترترتر /  ادلقةرترترترتأس يكمرترترترتن ال

 لفهرترتم ك سرترتةل  سرترت اء ترترتحة ، بشرترتكل ادلفرترتردات اسرترتم  ا  علرترت  مقرترت رهت يف ولكرترتن ادلفرترتردات،

 علرترت  الطلبرت  قرت رة لمطرترت ير ادلفرتردات يعلرتم وظرترتأ ف أخرترى، وبعبرتأرة. للمعبرترتَ ك سرتةل  أو الرتنص،

 .السلبة  أو النشط  س اء ، العربة  بأللغ  الم اتل

 الطلبرترترترترت  بمعلرترترترتةم يقرترترترترت   مث فقرترترترت ، ادلفرترترترترتردات يرترترترت ري  علرترترترترت  ادلفرترترترتردات مةيعلرترترترترت يقمصرترترترتر ال
 حققرت ا إذا ادلفرتردات اسرتمةعأب علرت  الطلبرت  قرت رة يعمرتب ذلرتل  ن أكثر ولكن حفظهأ،
 :وى  ، ادلؤشرات بعض

 .جة  بشكل ادلفردات أشكأل يرمج  عل  الطلب  ق رة. 9

                                                             
28

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

UIN Maliki Press, 2012), h. 68. 
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 .وتحة  بشكل والكمأب  مكلمالعل   الطلب  ي ق رة. 2
 يف سرت اء ترتحة ، بشرتكل( اجلملرت ) الرترقم يف اسرتم  ا هأعلرت    برتلطلا ق رة .3

 .والكمأب  الكال  شكل
29

 

 د. إطار التفكير
لرترترترت ى طلبرترترترت  الصرترترترتف السرترترترتأبع بأدل رسرترترترت  الطرترترترتألبُ الثأن يرترترترت  اإلسرترترترتال ة   ادلفرترترترتردات  هرترترترتأرة

ًاية ة  ادلسرترترتم     للمرترترت رس غرترترتَ  ال رترترتم ىف  ال برترترت ن  الشرترترتمأيل اليرترترت ال  ن فضرترترت . ألن اإلسرترترت

ًاية ة  الق ميرترترت  )احملأضرترترترة(.  ادلفرترترترداتيعلرترترتةم   ادلرترترت رس قرترترتأ  ، الب ايرترترت  يفىرترترت  بأسرترترتم  ا  اإلسرترترت

ًة شرترترترإ مث ، الل حرترت  علرترت  الكمأبرترترت  خرترتالل  رترتن فقرترترت  ادلفرترتردات بمرترت ري   مت لرترترت لل ، وجةرترت ة لفرترت

 .ادل رس شرإ إىل فق  الطلب  اسممع ل لل ،  ل ص رلرد الطلب  إعطأء

 وكسرت لُ سرتلبةُ الطلبرت  ويصرتب  ادلفرتردات اسرتمةعأب يف تع ب  الطلب  جي  ، عقةب ىأ

 يف هرترترتأرةمب الطلبرترترت  أقرترتلحرترترتي  ،  ن فضرترت  يرترترت ال ال ادلفرترترتردات يعلرترتم نمرترترتأ   فرترتإن وبألمرترترتأيل ، للرترتمعلم

 خرتالل  رتن ادلفرتردات مةيعلرت لمغةرتَ دوافرتع البأحرتث يكرت ن الشرترط، ىرت ا  ع. ادلفردات اسمةعأب

ًاية ة  يطبةرترت   يف العربةرترت  اللغرترت   رترت رس يسرترتم    مل حةرترتث ، MAKE A MATCH إسرترت

ًاية ة  ىرت ه الطألبُ الثأن ي  اإلسرتال ة  ادل رس    الطلبرت  حتفةرت  يرتمم أن أ رتل علرت  ، أبرتً ا االسرت

 .أفضل نمأ   وحيقق ن  أًسأ أكثر لةك ن ا
                                                             

29
Syaiful Mustafa, Op. Cit., h. 60. 
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ًاية ة  يطبةرترت  رترتن ادلم قرترتع   اسرترتمةعأب يرقرترت أن ميكرترتن  MAKE A MATCH إسرترت

ًاية ة ، ألن  للطلبرترت ادلفرترتردات  يكرترت ن  كرترت   البأحثرترتفكرترترة ىرترت   MAKE A MATCH إسرترت

  مع . م والمعلم لمك ن أكثرةادلفردات لمسهةل عملة  المعل اسمةعأبيف    أسأكثر  الطلب 



 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث .أ 

 Wina  لـ ووفًقا. (PTK)الدراسي نوع ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي للصف

Sanjaya  الدراسي البحث اإلجرائي للصف (PTK) يف ميالتعل مشاكل مراجعة عملية ىو 

 بالعديد القيام طريق عن ادلشكلة حلل زلاولة يف الذايت التفكري خالل من الدراسي للصف

 .للعالج تأثري كل وحتليل حقيقية مواقف يف ذلا ادلخطط اإلجراءات من
 Kunandar وفًقا 1

 على القدرة تطوير حياول ،(Classroom Action Research) الدراسي للفصل عملال البحث

 يف ميالتعل عملية يف حتدث اليت ادلواقف حتسني أو مقصود بشكل وحلها ادلشاكل اكتشاف

 .الطلبة صلاح معدل قياس أجل من الدراسي الصف
 فإن ،Suharisimi Arikunto ل وفقا 2

 يقوم عملي حبث وىو ،Classroom Action Research ىو اإلصلليزية اللغة يف PTK مصطلح

 .وفصل يف ميالتعل شلارسات جودة حتسني هبدف ادلدرس بو
3 

                                                             
1
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h. 26 

2
Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 41 

3
Suharismi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 124 
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 الدراسي اإلجرائي للصفالبحث  بأن الباحث جيادل أعاله، الرأي إىل استناًدا

(PTK) من أدائهم لتحسني الدراسي الصف يف ونادلدرس هبا يقوم حبث عملية عن عبارة 

 حتسني أجل من وتشاركي تعاوين بشكل أعماذلم يف والتأمل ومالحظة وتنفيذ يمتصم خالل

 .الطلبة ميتعل نتائج

 الصف يف حتدث اليت احلقيقية تادلشاكال حل إىل PTK يهدف عام، بوجو

 الوقت يف يسعى بل ادلشكالت، حل إىل فقط البحثي النشاط ىذا يهدف ال. الدراسي

. ادلتخذة اإلجراءات خالل من حلها أسباب حول علمية إجابات على احلصول إىل ذاتو

 حتسني يف والعملية احلقيقية ادلشاكل من متنوعة رلموعة لتصحيح PTK يهدف جوىرىا يف

 الطلبةو  نيادلدرس بني التفاعل يف مباشرة جتربتها يتم اليت الدراسية الفصول يف ميالتعل نوعية

 .يتعلمون الذين
4

 

 البحث مكان . ب

بادلدرسة الطالبني الثانوية اإلسالمية المبونج  الدراسي اإلجرائي للصف ىذا إجراء مت

ىف ترقية استيعاب ادلفردات   MAKE A MATCHتطبيق اسًتاجتية  خالل من. الشمالية

 .لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الطالبني الثانوية اإلسالمية المبونج الشماليةالعربية 

                                                             
 4

Ibid,  h. 60.   
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 البحث ج. وقت

 دراسيال العام من االول الدراسي الصف يف البحث ىذا إجراء سيتم

 اغوستس يف التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوايل البحث ىذا يستغرق. 8108/8109

 عدة يتطلب PTK ألن للمدرسة، األكادميي التقومي إىل البحث توقيت يشري. االنتهاء حىت

 .الدراسي الصف يف فعالني ًماوتعل   تعليًما تتطلب دورات

 PTK دورة. د

 ترقية دلعرفة ،تتكون من موجهتني دورة كل دورتني خالل من PTK تنفيذ يتم

بتطبيق  العربية ادلفردات ميتعل ادلشاركة يف بةالطل وأنشطةادلفردات اللغة العربية استيعاب 

 الذي التصميم منوذج. التايل النحو على العملية يوصف ، MAKE A MATCHاسًتاجتية 

 :(Arikunto  2212)يف  Taggart و Kemmis اقًتحو
5 

                                                             
5 Antomi Saregar, pembelajaran pengantar Fisika kuantum dengan memanfaatkan media 

phet simulation dan lkm melalui pendekatan saintifik, jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni 05 (1) 

(2016) 53-60. 
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من  يتكون أعاله موضح ىو كماالبحث العمل للفصل الدراسي   يف تنفيذ العمل

 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع

 التخطيط مرحلة. 1

 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 الستخدامو ادلنهج إعداد. أ

اسًتاجتية  باستخدام العربية اللغة مفردات( RPP) ميللتعل تنفيذ خطة جعل.ب

MAKE A MATCH 
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 .ىي البطاقة الوسائل إعداد. ج

 MAKEاسًتاجتية  باستخدام العربية ادلفردات ميتعل دلعرفة الحظات،ادل ورقة جعل.د

A MATCH 
 MAKE Aاسًتاجتية  من ميالتعل رلموعة يف إلكماذلا للطلبة عملال ورقة جعل.ه

MATCH. 

اسًتاجتية  باستخدام العربية ادلفردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة ترتيب. و

MAKE A MATCH 
 العمل تنفيذ. 2

 يف. الصف يف تعمل واليت األوىل، ادلرحلة يف لو التخطيط مت ما تطبيق ىو التنفيذ

 ادلتخذ العمل. إجراؤىا مت اليت التعليم تنفيذ خلطة وفًقا اخلطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ

 يتضمن. MAKE A MATCHاسًتاجتية  باستخدام العربية ادلفردات ميالتعل ترققية ىو

 :يلي ما ذلك يف مبا ، مراحل ثالث اإلجراء ىذا

 األولي األنشطة/  مقدمة. أ(

 والتحفيز اإلدراك
 .معا الدعاءو  االفتتاحية التحية ادلدرس يقول( 0

 .ادلالبس وترتيب ،الطلبة حضور بفحص ادلدرس يقوم( 8
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 .للطلبة أنفسهم تعريف طريق عن الطلبةب ادلدرس يرحب( 3

 .عربية حزمة بإعداد الطلبة يقوم( 4

 الكفاءات إىل MAKE A MATCHاسًتاجتية  ادلدرس من خالل يشرح( 5

 .حتقيقها جيب اليت األساسية واألىداف

 األساسية األنشطة. ب(

 خالل من وبالتحديد تنفيذه، يتم اليت ةالرئيسي األنشطة ىي ادلرحلة ىذه

 العربية، اللغة ادلفردات استيعاب ترقية يف MAKE A MATCHاسًتاجتية  تطبيق

 :يلي كما ىي تنفيذىا سيتم اليت ميالتعل خطوات

 استكشاف

 من العديد على حتتوي اليت البطاقات من العديد بإعداد ادلدرس يقوم . أ

 واحد جزء من العكس على ، ادلراجعة جللسة ادلناسبة وادلواضيع ادلفاىيم

 اإلجابة بطاقة من واحد وجزء السؤال بطاقة من

 تناولت كل الطلبة واحد من البطاقات. . ب
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 إعداد

 البطاقات على اإلجابات/  األسئلة يف التفكري الطلبة من ادلدرس يطلب. أ

 اتصاالت

 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح ةبللطل الفرص توفري( 0

 .الطلبة مع رسم االستنتاج( 8

 النهائية األنشطة. (ج

 ادي ادلدرس والطلبة تفكري ىف عملية التعليم.( 0

 ادي ادلدرس التقومي.( 8

 .ادلتابعة أنشطة تسليم( 3

 التخطيط التعليم ىف اللقاء التايل.  تسليم (4

 المالحظة. 3

 ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفذ الحظةادل من ادلرحلة ىذه يف

 عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل ادلرحلة

 باستخدام ميالتعل عملية متابعة يف الطلبةو  ادلدرس على مالحظات إجراء مت. ميالتعل
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 استخدام ميكن. ادلالحظة ورقة هبا اسًتشدت اليت ،MAKE A MATCHاسًتاجتية 

 .ةالقادم الدورة يف ميالتعل عملية لتحسني ادلالحظات

 التفكير. 4

 نتائج وحتليل حتديد عملية ىي ادلرحلة ىذه يف ،التفكري ىي األخرية اخلطوة

 .القادمة الدورة تنفيذ لتحسني دورة كل ميالتعل عملية تنفيذ يف العمل

 البحث ه. موضوع

بادلدرسة الطالبني الثانوية اإلسالمية  7السابع  الصفالطلبة  ىي PTK ىذا عو ضمو 

 أن حني يف. طالبة 05 و طالبا 8103 تكوين مع ،الطلبة 35 بعدد. المبونج الشمالية

 ترقية هبدف البيانات مصادر موضوع إىل باإلضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة مدرس

 .طريقة التقليد واحلفظ تطبيق خالل من العربية اللغة ادلفردات استيعاب

 البيانات جمع و. أداة

 الطريقة الباحث يستخدم عليها، احلصول مت اليت البيانات مجع يف ادلبذولة للجهود بالنسبة

 :التالية
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 المالحظة. 1

 وادلنتظمة ادلباشرة ادلالحظة طريق عن البيانات جلمع تقنية ىي راقبةادل أو ادلالحظة

 .فيها التحقيق مت اليت الظواىر أو األعراض لتسجيل
 أنSutrisno Hadi (0986 ) يقًتح6

 اثنان. والنفسية البيولوجية العمليات سلتلف من تتألف عملية وىي معقدة، عملية ادلالحظة

 .والذاكرة ادلراقبة عمليات أمهها من
 مع جنب إىل جنبا تنفذ ادلالحظة من ادلرحلة ىذه يف 7

 وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل ادلرحلة ىذه يف. العمل تنفيذ

 ميالتعل عملية يف الطلبةو  ادلدرس على مالحظات إجراء مت. ميالتعل عملية إجراء أثناء

 ميكن. ادلالحظة ورقة هبا اسًتشدت اليت MAKE A MATCHاسًتاجتية  باستخدام

ىذا  يف ادلطبقة ادلالحظة نوع إن. التالية الدورة يف ميعمليةالتعل لتحسني ادلالحظة استخدام

 تتم الذي الكائن حالة يف يكون أو الباحث يشارك حيث ادلشًتكة، ادلالحظة ىو البحث

 (.observes) مالحظتو

 

 

                                                             
6
Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 70. 

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D), 

Bandung: ALFABETA 2014, h. 203. 
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 التوثيق. 2

 ونصوص مالحظات شكل يف األمور حول بياناتال على لعثورل التوثيق طريقة

 .ذلك إىل وما أعمال وجداول اجتماعات وزلاضر ونقوش ورلالت وكتب وصحف
 ىذه 8

 طريق عن عليها احلصول يتم ال اليت البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الطريقة

 بياناتال على للحصول كتكملة الباحث يستخدمها اليت توثيقال ىذه. وادلقابلة ادلالحظة

 رؤيتها، إنشائها، تاريخ عن بيانات اجلغرايف، ادلوقع تتضمن اليت للمدرسة العام الوصف عن

بادلدرسة الطالبني الثانوية  ادلدرس وحالة الطلبة حضور ، التحيت وبنيتها مرافقها ،رسالتها

 .اإلسالمية المبونج الشمالية

 االختبار. 3

 إىل االختبار يهدف. ادلادة تدريس بعد الطلبة قدرات لتقييم االختبار ُتستخدم

طريقة التقليد  ميتعل بعد العربية اللغة ادلفردات استيعاب يف ميالتعل نتائج على احلصول

 دلعرفة االختبار إجراء يتم. حتريري اختبار ىو الباحث سيستخدمو الذي االختبار. واحلفظ

 طريقة التقليد واحلفظ تطبيق بعد ةبللطل ميالتعل نتائج ومعرفة الطلبة مادة استيعاب مدى

 .الطلبة قبل من اإلمكان قدر وكذلك اذلامة ادلواد مجيع استيعاب ميكن ىل دلعرفة

                                                             
8
Suharsimi Arikunto,Op.Cit, h. 274 
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 البيانات ز. تحليل

طريقة  بتطبيق ادلتعلقة البيانات على احلصول يف استخدامها سيتم اليت األدوات

 ىي نوعيةال بياناتال تنتج اليت األدوات. نوعيةال بياناتال تنتج أدوات ىي التقليد واحلفظ

 .التحريري واالختبار والتوثيق ادلالحظة

 اسًتاجتية تطبيق دلعرفة واالختبار والتوثيق ادلالحظة من النوعية البيانات حتليل مت

MAKE A MATCH النوعية التقنيات باستخدام العربية اللغة ادلفردات استيعاب ًتقيةل 

 البيانات وعرض البيانات ختفيض مراحل خالل من وحتديًدا ،Huberman و Miler لنماذج

 (.التحقق) االستنتاج ورسم
 التالية اخلطوات خالل من النوعية البيانات حتليل يتم أن ميكن 9

 (data reduction) البيانات تخفيض. 1

 مصادر من عليها احلصول مت ولكن البيانات نفس فرز طريق عن حتليل عملية إهنا

 ختزين سيتم بينما. ادلفيدة غري البيانات جتاىل سيتم ىذه، البيانات اختيار عملية يف. سلتلفة

 أثناء مستمر بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية ادلرحلة يف للتحليل ادلفيدة البيانات

 يف. وتلخيصها وتصنيفها وتبسيطها وإدارهتا البيانات فحص خالل من يتم الذي البحث

 ادليدان، من عليها احلصول مت اليت اخلام البيانات بشرح باحث كل سيقوم البيانات، حتفيض
                                                             

9
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

209 
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 ادلفردات استيعابترقية  يف MAKE A MATCH اسًتاجتية بتطبيق ادلعنية البيانات تتعلق

بادلدرسة الطالبني الثانوية اإلسالمية المبونج  من السابع الصف يف ةبللطل العربية اللغة

 .الشمالية

 (Data Display) البيانات عرض. 2

 يكون حبيث منظمة ةقيبطر  ختفيضها مت اليت البيانات تقدمي ىو البيانات عرض

 بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه يف. االستنتاج رسم عند السهل من

 تقدميها مت اليت البيانات حتليل يتم مث. البحث لًتكيز واضحة صورة توفري أجل من منتظم

 عرض خالل من. مجعها مت اليت األدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد خالل من

 عرض وعند ،لرسم االستنتاج إمكانية تعطي اليت ادلعلومات من رلموعة البيانات،

 عالقة ذلا اليت ادلفاىيم مجيع حتليل أي وصفي، كتحليل البيانات حتليل سيتم البيانات،

 و التوثيق شكل يف اجملال ىذا يف البيانات مجيع حتليل سيتم لذلك. البحث بنقاش

 MAKE A اسًتاجتية بتطبيق وصفاً  تقدم أن ميكن حبيث للمالحظة توثيق و االختبار

MATCH من الصف السابع يف ةبللطل العربية اللغة ادلفردات ترقية استيعاب يف 

 .بادلدرسة الطالبني الثانوية اإلسالمية المبونج الشمالية
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 (Conclusion Drawing/Verification) رسم االستنتاج. 3

 االستنتاج رسم إن. االستنتاج رسم ىي التالية اخلطوة فإن البيانات، حتليل بعد

 حتليل خالل من عنها والكشف البيانات مكونات معاين على للعثور زلاولة ىو والتحقق

 لرسم اجلهود بذل يتم. البيانات وقوائم السببية والعالقات والتشابو واالختالف الًتتيب

 اجملال، ىذا يف والسجالت البيانات عرض استعراض خالل من االستنتاج والتحقق

 .والتوثيق ادلالحظة أدوات على يعتمدان كالمها

 
 



 الباب الرابع
 تحليل المشكلة و البحث

 الشماليةبالمدرسة الطالبين الثانوية اإلسالمية المبونج عامة صورة  .أ 
 تاريخ المدرسة  .1

 ادلدارس يف األساسي التعليم مؤسساتادلدرسة الطالبٌن الثانوية اإلسالمية ىي 

 احملتوى مع وخيلط الدين ووزارة والثقافة والتعليم الرتبية وزارة منهج إىل ادلنهج يشًن. الثانوية

 .التعليم وحدة مستوى منهاج يف احمللي

-El مؤسسة رعاية حتت 9007 عام منذ ادلدرسة الطالبٌن الثانوية اإلسالميةقامت 

Qurro، منطقة جنوب Abung برئاسة رجينسي، مشايل المبونج H. Nang Sukarman 

M.Pd.I.،. وال باإلسالم تتميز تعليمية مؤسسة ىي ادلدرسة الطالبٌن الثانوية اإلسالمية 

 .العام التعليم تستثين

ادلدرسة الطالبٌن الثانوية  تواصل ، حقوذلم يف ادلهنيٌن ٌنادلدرس إدارة إطار يف

 .العام التعليم جودة. اجملتمع من الثقة من بالكثًن مطلوبة مدارس إىل التطور ،اإلسالمية

 من لتتمكن باستمرار الطالبٌن الثانوية اإلسالمية ادلدرسة تتحسن ادلؤسسة، رؤية مع دتاشياً 

  .العام والتعليم الديين التعليم من كل يف جيد تعليم توفًن
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ادلدرسة  جيمع ، واألخالق واللغة األساسية العلوم شكل يف التميز أركان ثالثة مع

 ادلعرفة تكون سوف. كذلك العامة وادلعرفة الديين التعليم بٌن الطالبٌن الثانوية اإلسالمية

 عادلي عصر يف للعيش للطالب توفًن عن عبارة القوي الديين التعليم أساس على الواسعة

 .بالتحديات مليء

رائةدة يف  ادلدرسةة الطةالبٌن الثانويةة اإلسةالمية، كانت ادلدرسةة  9002ابتداًء من عام 

فئةةة ادلةةدارس األسةةطورية ، فقةةط يف عةةام واحةةد ا تنايةةذ الطيةةار كادلدرسةةة اخلاصةةة الوحيةةدة الةة  

حصةلت علةى أف ةةل الةدرجات وحصةةلت علةى درجةةات مراةية ، وحةةمل اسن تواصةل ادلدرسةةة 

 حتقيق راا النتائج واالستمرار يف حتقيق الكمال القيمة. ادلدرسة الطالبٌن الثانوية اإلسالمية

 المدرسةصية شخ .2

 ادلدرسة الطالبٌن الثانوية اإلسالمية:   ادلدرسة اسم. أ
 NSM   :090906010023. ب
 NPSN   :00604401. ج
 األىلية:    احلالة. د
 ب:   االعتماد. ه
 9002:    االعتماد سنة. و
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 صباح:    التعلم وقت. ز
 يالقر :   ادلؤسسة اسم. ح
 9006:   التأسيس سنة. ط
   .RT سةةةةاك  بنةةةةدر 25. نةةةو كيالبةةةةا ليبةةةةاك. جةةةى:    العنوان. ي

 المبونج مشال. كاب سيالتان أبونج. الرايةحي قرية كاجوجنان بندر33/34
 194005 49592: +   اتصل. ك
 194005 49592: +   الااكس. ل
 mts.attholibin@yahoo.com:  للمدارس اإللكرتوين الربيد. م
 S.Pd ، ارمالينا دينا:   ادلدرسة رئيس. ن
 HS زيتون. الدكتورة:   ادلنهاج رئيس. س
 سونارنو. الدكتور:   ةبالطل مساعدة. ص
 

 المدرسة الطالبين الثانوية اإلسالمية و البعثة الرئية .3
 الرئية . أ

 وتكون وادلهارات، والشخصية األخالق رلاالت يف تتاوق ال  دلدرسةا حتقيق إن"
 ".العصر حتديات عن اإلجابة على قادرة

 البعثة . ب
 ادلدرسة بيئة يف ودقيقة ثقافية عادات دمج( 0
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 يتمكن حبيث ،( PAIKEM) وادلمتع واإلبداعي وادلبتكر النشط التعلم تنايذ( 9
 االختبةار درجةة متوسةط زيةادة طريةق عةن األمثل النحو على التطوير من الطلبة
 عام كل الوطين

 واىتماماهتم الطلبة دلواىب وفقا فعال بشكل الالمنهجية األنشطة زيادة( 1
 وثابت متسق بشكل ادلدرسة نظام تنايذ( 2
 وأصةةحاب الدينيةةة ادلةةدارس مةةن ادلةةواطنٌن مجيةةع بإشةةراك التشةةاركية اإلدارة تنايةةذ( 3

 ادلصلحة
 والتكنولوجيا والعلوم IMTAQ أساس على العليا ادلدارس من جيل إعداد( 4
 عام كل ادلدارس لطلبة النهائي الصف زيادة( 5
 أكةةةةانوا سةةةةواء الطلبةةةةة حتصةةةةيل لتحسةةةةٌن كاملةةةةة حتتيةةةةة وبنيةةةةة مرافةةةةق اسةةةةتهداف( 6

 ادلتوسط ادلدى على أكاددييٌن وغًن أكاددييٌن
 .تعليمهم جودة لتحسٌن للمعلمٌن فرص توفًن( 7
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 المدرسة الطالبين الثانوية اإلسالمية ةالتنظيمي هيكل .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المدرسة الطالبين الثانوية اإلسالميةبيانات المدرسين فى  .5

 9005 لسةنة 04 رقةم إندونيسةيا جلمهوريةة الوطين التعليم وزير نظام يكون أن جيب

 ثانويةةةة مةةةدارس يف ادلدرسةةةٌن أي ، ٌنادلدرسةةة وكاةةةاءات القياسةةةية األكاددييةةةة ادلةةةؤىالت بشةةةأن

 للتأىيةةل( S.1) اجلامعيةةة الدراسةةة برنةةامج أو( D-IV) الدبلومةةة علةةى حاصةةالً  ، مماثلةةة أخةةرى

المدرسة ةرئيس  

  البكالوريوس دينا ارمالينا

 

المدرسة لجنة  

أفندي خاسة  

اإلرشاد توجيهمدرسة        

البكالوريوس واتي موتيارا حاري   

  دارةرئيسة اإل 

 ليلك سعدية الماجستيرة

 آمنة الصندوقة

  البكالوريوس ديلي نوفتوح

  دارةقسم اإل 

البكالوريوسسري واحيني   

 رئيسة المنهاجية

 دكتورة زيتون هس

 رئيس مساعدة الطلبة

 دكتور سونرنو

 ولي الفصل
 

 الطلبة
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 الدراسةةةة بةةةرامج مةةةن عليهةةةا واحلصةةةول تدريسةةةها/  تدريسةةةها يةةةتم الةةة  الةةةدروس وفًقةةةا اجلةةةامعي

 .ادلعتمدة

 اختصاصةيي مةن8 000 أن االسةتنتاج ديكن ، السابقة الواردة األحكام على استنادا

/  تدريسةةهم يةتم الةذين الطلبةة علةى وادلهنيةة احلكومةة واةعتها الة  ادلتطلبةات يلبةون التسةانوية

8 32 و( S1) البكةةةةةالوريوس مةةةةةن8 63.9 و( S.2) للماجسةةةةةتًن8 02.6 أي ، تدريسةةةةةهم

 .ادلدرس شهادات بالاعل لديهم

 4.1جدول 
 اإلسالميةالمدرسة الطالبين الثانوية بيانات المدرسين فى 

 عمل TMT جنس اإلسم الرقم

1 Dina Ermalina, S.Pd 

NUPTK.1038767668220013 

P 11/75/9775  رإيسة ادلدرسة 

9 Dra. Zaitun Hs 

NUPTK.9839765666220012 

P 11/75/9775  رئيسة ادلنهاجية 
 مدرسة الاقو

3 Drs. Sunarno 

NUPTK.5460745649200002 

L 11/75/9775  الطلبةرئيس مساعدة  
 مدرس العلوم االجتماعية

1 Astuti Handayani, S.Pd 

NUPTK.2736765666220012 

P 11/75/9775  مدرسة اللغة اإلندونسيا 
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5 Fajri, S.Pd.I 

NUPTK.1237748652120003 

L 11/75/9775  مدرس اعقيدة واألخالق 

5 Patmi, S.Pd.I 

NUPTK.0947760662210132 

P 11/75/9775  اإلسالميةمدرس التاريخ  

5 Sri Wahyuni, S.Pd.I 

PegID.10814846189001 

P 11/75/9775  مدرسة الاقو 

5 Lilik Sakdiah, M.Pd.I 

NUPTK.1147750651300023 

P 11/75/9775  مدرسة التاريخ اإلسالمية 

5 Nang Sukarman, M.Pd.I 

NUPTK.1237750652120003 

L 11/75/9775  مدرس القرآن واحلديث 

17 Marlina Deviana, S.Pd.I 

NUPTK.4656761661300022 

P 11/75/9775  مدرسة الانية 

19 Nila Nirmala, S.Pd 

NUPTK.5452764667220003 

P 11/75/9775  مدرسة اللغة اإلندونسيا 

13 Hary Kusuma Wati, S.Pd 

NUPTK.4539766666300012 

P 11/75/9775  مدرس العلوم العالمية 

11 Sarip Hidayatuloh, S.Pd.I 

NUPTK.6448765666120002 

L 11/75/9775  مدرس اللغة العربية 

15 Nurhuda Budi P, M.Kom 

NUPTK.7457762663200003 

L 11/75/9775  TIK مدرس 

15 Hary Mutiara Wati, S.Pd 

PegID.10815128191001 

P 11/75/9775  مدرسة اللغة النبونية 

15 Didik Minarto, S.Pd 

NUPTK.0759748649200012 

L 11/75/9775  مدرس اللغة اإلجنليزية 

15 Deli Novita Wati, S.Pd 

PegID.10815128191003 

P 11/75/9775  مدرسة اللغة اإلجنليزية 

15 Arini Al Haq, S.Pd 

PegID.10815128192001 

P 11/75/9775  مدرسة الياايات 
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97 Reni Sujarwati, S.Pd 

PegID.10814846190001 

P 11/75/9775  مدرس العلوم العالمية 

91 Serly Fransiska, S.Pd 

NUPTK.6453766667300003 

P 11/75/9775  مدرسة الياايات 

99 Tina Kartika, S.Pd 

PegID. 10814846188003 

P 11/75/9775  مدرسةالريااة 

93 Khoiri, S.Pd.I 

NUPTK.8958754656200012 

L 11/75/9775  BPIمدرسة  

91 Vera Revina, S.Pd.I 

PegID.10814846188002 

P 11/75/9775  مدرسة احلايظية 

95 Ida Rosida, S.Pd.I 

NUPTK.1533758660300022 

P 11/75/9775  مدرسةاللغة العربية 

95 Juwani, S.Pd 

NUPTK.4943760662300022 

P 11/75/9775  مدرس اللغة اإلندونسية 

 

 الثانوية اإلسالميةالمدرسة الطالبين بيانات الطلبة فى  .6

 .كبًنة زيادة شهدت عام كلبيانات الطلبة ىف ادلدرسة الطالبٌن الثانوية اإلسالمية  
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 4.2جدول 
 المدرسة الطالبين الثانوية اإلسالميةبيانات الطلبة فى 

 السنة الدراسية الرقم
 عدد الطلبة

 عدد
 النساء الرجال

1 9775/9775  5 15 95 

9 9775/9717  95 35 55 

3 9717/9711  19 55 175 

1 9711/9719   55 59 135 

5 9719/9713  51 59 115 

5 9713/9711  51 59 115 

5 9711/9715  53 51 151 

5 9715/9715  55 55 155 

5 9715/9715  57 55 155 

 
 المدرسة الطالبين الثانوية اإلسالمية المرافق .7

لتسهيل عملية التعليم وتعلم  ادلرافقىذه ادلدرسة الطالبٌن الثانوية اإلسالمية ذلا 
 الطلبة ىي على النحو التايل :

 دتثيلية غرفة. أ
 ادلدرسة قاعة. ب
 ادلدرسة غرفة. ج
 اإلدارة غرفة. د
 الايزياء خمترب. ه
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 الكيمياء خمترب. و
 األحياء خمترب. ز
 الكمبيوتر خمترب. ح
 اللغة خمترب. ط
 ادلكتبة غرفة. ي
 (UKS) ادلتحدة بادلملكة الصحية األعمال غرفة. ك
 الا اء مهارة. ل
 فنية غرفة. م
 ادلدرسة مرحاض. ن
 طالب مرحاض. س
 (BK) اإلرشادية ادلشورة غرفة. ص
 (قاعة) األغراض متعددة قاعة. ف
 الطلبة رللس غرفة. ص

 الكشاية غرفة. الصورة
 مسجد/  مسجد. ر
 ريااية غرفة/  مبىن. ش
 ادلدرسة مكتب دار اد
 (بوترا) للطالب مشرتكة نوم صالة. ث
 (أمًنة) الطلبة صعود غرفة. س
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 أمنية وظياة. ذ
 مقصف. ض

 اإلجراء تنفيذ وصفب.
 . التنفيذ للدورة األولي1

 أ. التخطيط

 : التالية األمور ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 .الستخدامو ادلنهج إعداد( 0

 .العربية ادلاردات ميتعل لتنايذ خطط واع( 9

 .ميالتعل يف الستخدامها أدوات إعداد( 1

 .مالحظات ورقة جعل( 2

 make اسرتاتيجية وجود مع العربية ادلاردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد( 3

a match. 

 ب. التنفيذ

 . لقاء األول ىف الدورة األويل0
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 وح ةةر ، 00:23 السةةاعة حةةمل 7:23 السةةاعة يف اجلمعةةة يةةوملقةةاء األول  ىةةذا بةةدأ

 عمليةةة تنايةةذ قبةةل. امةةرأة 09 و رجةةالً  05 مةةن يتةةألاون طلبةةة 97 إىل يصةةل مةةا الطلبةةة مجيةةع

 علةى ميالتعلة عمليةة أثنةاء اسةتخدامها سةيتم الة  ادلعةدات بإعةداد أوالً  قامةت الباحثةة م،يالتعلة

 يتعلةةق فيمةةا. الةةتعلم عمليةةة دلتابعةةة الطلبةةة تكييةةف يةةتم ذلةةك بعةةد. ادلاةةردات بطاقةةات شةةكل

 :يلي فيما ، 0 الدورة يف األول االجتماع يف األنشطة بسلسلة

 األويل األنشطة( أ

 ىي : ادلدرسةالمل قامت بتنايذىا  األويل األنشطةىناك بعض األمور ىف ىذه 

 .مًعا القاء السالم والدعاء قامت ادلدرسة( 0

 الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة بقراءة كشف احل ور قامت ادلدرسة( 9

 .التعلم ألنشطة ادلعدل اجللوس ومقعد

 .ةبللطل بأناسهم التعريف طريق عن ةببالطل رحبت ادلدرسة( 1

 خطوة التنايذ (ب

 .ادلادة حد الكبًن ادلدرسة شرحت( 0
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 .العربية ادلاردات ادلدرسة اعطت( 9

 .الطلبة يتبعهم مث ، صحيح بشكل ادلاردات نطق على أمثلة ادلدرسة قدمت( 1

 make a إسرتاتيجية استخدام خالل من ميالتعل نظام اللعب ادلدرسة شرحت( 2

match. 

 ادلتابعة ةخطو  (ج

 .الطلبة لعدد وفًقا فرقتٌن تشكيل الطلبة من ادلدرسة طلبت (0

 .وأجوبة أسئلة شكل يف ادلاردات بطاقات بتوزيع ادلدرسة قامت( 9

 حيملوهنا ال  البطاقات زوج يف للتاكًن دقائق 3 الطلبة بإعطاء ادلدرسة قامت( 1

 .ادلاردات بطاقات من أزواج عن الطلبة يبحث( 2

 .فهمها يتم مل ال  ادلواد حول األسئلة لطرح ايل الطلبة ةالارص ادلدرسة اعطت( 3

 .الطلبة مع بادلادة ادلدرسة خلصت( 4

 .واختتام بالسالم ةبللطل الدوافع ادلدرسة اعطت( 5

 لقاء الثاين ىف الدورة األويل. 9



55 
 

 الساعة إىل 7:23 الساعة يف اجلمعة يومىف   لقاء الثاين ىف الدورة األويلال عقد

 .التايل ميالتعل قدمت ادلدرسة األوىل، الدورة تنايذ. 00:00

 المل قامت بتنايذىا ادلدرسة ىي : األويل األنشطةىناك بعض األمور ىف ىذه 

 األويل األنشطة( أ

 .مًعا القاء السالم والدعاء قامت ادلدرسة( 0

 الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة وجود من بالتحقق قامت ادلدرسة( 9

 .التعلم ألنشطة ادلعدل اجللوس ومقعد

 .ةبللطل بأناسهم التعريف طريق عن ةببالطل رحبت ادلدرسة( 1

 خطوة التنايذ (ب

 .ادلادة حد الكبًن ادلدرسة شرحت( 0

 .العربية ادلاردات ادلدرسة اعطت( 9

 .الطلبة يتبعهم مث ، صحيح بشكل ادلاردات نطق على أمثلة ادلدرسة قدمت( 1
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 make a إسرتاتيجية استخدام خالل من ميالتعل نظام اللعب ادلدرسة شرحت( 2

match. 

 ادلتابعة ةخطو  (ج

 .الطلبة لعدد وفًقا فرقتٌن تشكيل الطلبة من ادلدرسة طلبت (0

 .وأجوبة أسئلة شكل يف ادلاردات بطاقات بتوزيع ادلدرسة قامت( 9

 حيملوهنا ال  البطاقات زوج يف للتاكًن دقائق 3 الطلبة بإعطاء ادلدرسة قامت( 1

 .ادلاردات بطاقات من أزواج عن الطلبة يبحث( 2

 .فهمها يتم مل ال  ادلواد حول األسئلة لطرح ايل الطلبة ةالارص ادلدرسة اعطت( 3

 .الطلبة مع بادلادة ادلدرسة خلصت( 4

اإلختبار دلعرفة مستوي النجاح الطلبة ىف الشركة األنشطة  ادلدرسة اعطت( 5

 .make a matchالتعليم باستخدام اسرتاجتية 

 ( اختتمت ادلدرسة التعليم بالسالم.6
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 . المالحظةج

 الةدورة خالل حتدث ال  والتعلم التعليم عملية ومعرفة لرؤية ادلالحظة ىذه تنايذ يتم

 ميالتعلةة تنايةةذ أثنةةاء الةتعلم يف الطلبةةة قةةفومو  التةةدريس يف ادلدرسةة وقةةفمب النتةةائج يةتم. األوىل

 .make a match اسرتاتيجية باستخدام

 ادة اللغةةللم احلقيقي كمدرس Sarip Hidayatuloh S.Pd.I هبا قام ادلالحظة ىذه

 يف ا تنايةةةذىا الةةة  ةادلالحظةة إىل واسةةةتناداً . ةالباحثةة أنشةةةطة مجيةةع مبراقبةةةة ُكلاةةت الةةة  العربيةةة

 عمليةةةةة أن علةةةةى النتةةةةائج حصةةةةلتف ادلدرسةةةةية، األدوات حةةةةول ادلةةةةواد شةةةةرح مةةةةع األوىل الةةةةدورة

 ال  make a match اسةرتاتيجية تطبيةق خةالل مةن العربيةة ادلاةردات ترقيةة اسةتيعاب يف ميالتعلة

 مل ميالتعلة نتةائج أن ةالباحث عرفت ،. التايلاللقاء  يف ميالتعل حتسٌن يلزم لذا مثالية، غًن تزال

 .الطلبة تعلمها ال  ادلواد مع االختبار نتائج من كبًن بشكل عليها احلصول يتم

. make a match اسةرتاتيجية تطبيةق طريةق عةن ادلةادة إعطةاء بعةد االختبةار إجةراء يةتم

 مةةن االختبةةار أسةةئلة وتتةةألف االختبةةار، أسةةئلة علةةى للعمةةل ةبةةللطل دقيقةةة 10 ةالباحثةة تأعطةة

 تنايذ مع األوىل الدورة يف االختبار نتائج إىل استناًدا. الطلبة عليها جييب أن الزم سؤااًل  03
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غةًن النةاجحٌن و  الطلبةة 03 الناجحون منهم الطلبة 97 بٌن من ،make a match اسرتاتيجية

 :أدناه البياين الرسم انظر ،لزيادة الواوح البيان. الطلبة 02منهم 

 
 مئوية نسبة البياين 0 الرسم

 03وجةو ان التنايةذ ىف الةدورة األويلل النةاجحون مةنهم ي استنادا برسم البيةان السةابق

 . %48بادلؤوية الطلبة 02وغًن الناجحٌن منهم  %52بادلؤوية الطلبة

 . التفكيرد

52% 

48% 

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

 نسبة المئوية

 الناجح

 غير الناجح
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 ميالتعلة ونتةائج األنشةطة لتقةوًن التاكًن ىو ادلدرسو  ةالباحث أدت اإلجراء، تنايذ بعد

 ديكةةن حبيةةث األوىل، الةةدورة يف ةادلالحظة ونتةةائج االختبةةار نتةةائج علةى التاكةةًن أسسةةة. ةبةللطل

 : يلي ما على احلصول

 الطلبةةةةة 97 بةةةةٌن مةةةةن األوىل، الةةةةدورة يف االختبةةةةار أسةةةةاس علةةةةى الطلبةةةةة تقةةةةوًن نتةةةةائج( 0

 .الطلبة 02غًن الناجحٌن منهم و  الطلبة 03 الناجحون منهم

 %52 إىل تصل الطلبة اكتمال نسبة أن ادلعروف من( 9

 .التخطيط مع يتوافق الوقت استخدام أن إىل ميالتعل أنشطة توجو( 1

 أثنةةةاء اصةةدقائهم مةةةع الطلبةةة يلعةةب ال حبيةةةث أكثةةر الصةةف يةةةتقن أن البةةد للمدرسةةة (2

 .ميالتعل عملية

 .العربية اللغة بتعلم الطلبة اىتمام( 3

 .ميالتعل عملية خالل ينشطوا مل ةبطل ىناك يزال ال أن ميالتعل أنشطة توجو (4

 علةةةةى الطلبةةةةة قةةةةدرة عةةةةدم أن االسةةةةتنتاج ديكةةةةن ،التاكةةةةًن السةةةةابق نتةةةةائج إىل اسةةةةتناًدا

 بعةةض يةةزال وال ميالتعلةة عمليةةةأثنةةاء  الطلبةةةنقصةةان اإلىتمةةام مةةن  أن ىةةو ادلاةةردات اسةةتيعاب
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 يف ت طةةواتاخل حتسةةٌن إىل حاجةةة ىنةةاك ، لةةذلك. ميالتعلةة عمليةةة أثنةةاء نشةةطٌن غةةًن الطلبةةة

 .التالية الدورة

 . التنفيذ للدورة الثانية2

 أ. التخطيط

 : التالية األمور ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 .الستخدامو ادلنهج إعداد( 0

 .العربية ادلاردات ميتعل لتنايذ خطط واع( 9

 .ميالتعل يف الستخدامها أدوات إعداد( 1

 .مالحظات ورقة جعل( 2

 make اسرتاتيجية وجود مع العربية ادلاردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد( 3

a match. 

 ب. التنفيذ

 . لقاء األول ىف الدورة الثانية0
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 وح ةةر ، 00:23 السةةاعة حةةمل 7:23 السةةاعة يف اجلمعةةة يةةوم األول لقةةاء ىةةذا بةةدأ

 عمليةةة تنايةذ قبةةل. امةرأة 09 و رجةةالً  05 مةن يتةةألاون الطلبةة 97 إىل يصةةل مةا الطلبةةة مجيةع

 علةى ميالتعلة عمليةة أثنةاء اسةتخدامها سةيتم الة  ادلعةدات بإعةداد أوالً ة الباحثة قامةت م،يالتعلة

 يتعلةةق فيمةةا. ميالتعلةة عمليةةة دلتابعةةة الطلبةةة تكييةةف يةةتم ذلةةك بعةةد. ادلاةةردات بطاقةةات شةةكل

  :كالتايل الثانية الدورة يف األول القاء يف األنشطة بسلسلة

 األويل األنشطة( أ

 المل قامت بتنايذىا ادلدرسة ىي : األويل األنشطةىناك بعض األمور ىف ىذه 

 .مًعا القاء السالم والدعاء قامت ادلدرسة( 0

 الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة بقراءة كشف احل ور قامت ادلدرسة( 9

 .التعلم ألنشطة ادلعدل اجللوس ومقعد

 .ةبللطل بأناسهم التعريف طريق عن ةببالطل رحبت ادلدرسة( 1

 خطوة التنايذ (ب

 .ادلادة حد الكبًن ادلدرسة شرحت( 0
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 .العربية ادلاردات ادلدرسة اعطت( 9

 .الطلبة يتبعهم مث ، صحيح بشكل ادلاردات نطق على أمثلة ادلدرسة قدمت( 1

 make a إسرتاتيجية استخدام خالل من ميالتعل نظام اللعب ادلدرسة شرحت( 2

match. 

 ادلتابعة ةخطو  (ج

 .الطلبة لعدد وفًقا فرقتٌن تشكيل الطلبة من ادلدرسة طلبت (0

 .وأجوبة أسئلة شكل يف ادلاردات بطاقات بتوزيع ادلدرسة قامت( 9

 حيملوهنا ال  البطاقات زوج يف للتاكًن دقائق 3 الطلبة بإعطاء ادلدرسة قامت( 1

 .ادلاردات بطاقات من أزواج عن الطلبة يبحث( 2

 .فهمها يتم مل ال  ادلواد حول األسئلة لطرح ايل الطلبة ةالارص ادلدرسة اعطت( 3

 .الطلبة مع بادلادة ادلدرسة خلصت( 4

 .واختتام بالسالم ةبللطل الدوافع ادلدرسة اعطت( 5
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 . لقاء الثاين ىف الدورة الثانية9

 الساعة حمل صباحا 7:23 الساعة اجلمعة يوم الثانية الدورة يفلقاء الثاين  عقد

 :التايل ميالتعل قدمت ادلدرسة ، الثاين لقاء يف الثانية الدورة تنايذ. 00:00

 األويل األنشطة( أ

 المل قامت بتنايذىا ادلدرسة ىي : األويل األنشطةىناك بعض األمور ىف ىذه 

 .مًعا القاء السالم والدعاء قامت ادلدرسة( 0

 الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة بقراءة كشف احل ور قامت ادلدرسة( 9

 .التعلم ألنشطة ادلعدل اجللوس ومقعد

 .ةبللطل بأناسهم التعريف طريق عن ةببالطل رحبت ادلدرسة( 1

 خطوة التنايذ (ب

 .ادلادة حد الكبًن ادلدرسة شرحت( 0

 .العربية ادلاردات ادلدرسة اعطت( 9

 .الطلبة يتبعهم مث ، صحيح بشكل ادلاردات نطق على أمثلة ادلدرسة قدمت( 1
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 make a إسرتاتيجية استخدام خالل من ميالتعل نظام اللعب ادلدرسة شرحت( 2

match. 

 ادلتابعة ةخطو  (ج

 .الطلبة لعدد وفًقا فرقتٌن تشكيل الطلبة من ادلدرسة طلبت (0

 .وأجوبة أسئلة شكل يف ادلاردات بطاقات بتوزيع ادلدرسة قامت( 9

 حيملوهنا ال  البطاقات زوج يف للتاكًن دقائق 3 الطلبة بإعطاء ادلدرسة قامت( 1

 .ادلاردات بطاقات من أزواج عن الطلبة يبحث( 2

 .فهمها يتم مل ال  ادلواد حول األسئلة لطرح ايل الطلبة ةالارص ادلدرسة اعطت( 3

 .الطلبة مع بادلادة ادلدرسة خلصت( 4

اإلختبار دلعرفة مستوي النجاح الطلبة ىف الشركة األنشطة  ادلدرسة اعطت( 5

 .make a matchالتعليم باستخدام اسرتاجتية 

 ( اختتمت ادلدرسة التعليم بالسالم.6

 ج. المالحظة
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 الةدورة خالل حتدث ال  والتعلم التعليم عملية ومعرفة لرؤية ادلالحظة ىذه تنايذ يتم

 ميالتعلةة تنايةةذ أثنةاء الةةتعلم يف الطلبةةة قةفومو  التةةدريس يف ادلدرسةةة وقةفمب النتةةائج يةةتم. الثانيةة

 .make a match اسرتاتيجية باستخدام

 ادة اللغةةللم احلقيقي كمدرس Sarip Hidayatuloh S.Pd.I هبا قام ادلالحظة ىذه

 يف ا تنايةةةذىا الةةة  ةادلالحظةة إىل واسةةةتناداً . ةالباحثةة أنشةةةطة مجيةةع مبراقبةةةة ُكلاةةت الةةة  العربيةةة

 يف ميالتعلةة عمليةةة أن علةةى النتةةائج حصةلتف ،عةةن أءةةاء األلةةوان ادلةواد شةةرح مةةع الثانيةةة الةدورة

 غةةًن تةزال ال  make a match اسةرتاتيجية تطبيةةق خةالل مةن العربيةةة ادلاةردات ترقيةة اسةتيعاب

 يةةةتم مل ميالتعلةة نتةةةائج أن ةالباحثةة عرفةةةت ،. اللقةةةاء التةةايل يف ميالتعلةة حتسةةةٌن يلةةزم لةةةذا مثاليةةة،

 .الطلبة تعلمها ال  ادلواد مع االختبار نتائج من كبًن بشكل عليها احلصول

. make a match اسةرتاتيجية تطبيةق طريةق عةن ادلةادة إعطةاء بعةد االختبةار إجةراء يةتم

 مةةن االختبةةار أسةةئلة وتتةةألف االختبةةار، أسةةئلة علةةى للعمةةل ةبةةللطل دقيقةةة 10 ةالباحثةة تأعطةة

 مةةةعالثانيةةةة  الةةةدورة يف االختبةةةار نتةةةائج إىل اسةةةتناًدا. الطلبةةةة عليهةةةا جييةةةب أن الزم سةةةؤااًل  03

غةةًن و  الطلبةةة 99 النةةاجحون مةةنهم الطلبةةة 97 بةةٌن مةةن ،make a match اسةةرتاتيجية تطبيةةق

 :أدناه البياين الرسم انظر ،لزيادة الواوح البيان. الطلبة 5الناجحٌن منهم 
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 99يوجو ان التنايذ ىف الدورة الثانيةل الناجحون منهم  استنادا برسم البيان السابق

 .%24بادلؤوية الطلبة 5وغًن الناجحٌن منهم  %76بادلؤوية الطلبة

 د. التفكير

 ميالتعلة ونتةائج األنشةطة لتقةوًن التاكًن ىو ادلدرسو  ةالباحث أدت اإلجراء، تنايذ بعد

 ديكةةن حبيةةث ،الثانيةة الةةدورة يف ةادلالحظةة ونتةائج االختبةةار نتةةائج علةى التاكةةًن أسسةةة. ةبةللطل

 : يلي ما على احلصول

 الطلبةةة 97 بةةٌن مةةنالثانيةةة،  الةةدورة يف االختبةةارأسةةس  علةةى الطلبةةة ًنو تقةة نتةةائج( 0

 .الطلبة 5غًن الناجحٌن منهم و  الطلبة 99 الناجحون منهم
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 %76 إىل تصل الطلبة ادلئويةا نسبة أن ادلعروف من( 9

 األيل اىل الثانية.  الدورة من االختبار نتائجال كانت ترقية( 1

 .التعلم عملية متابعة يف الطلبة نشاط التعلم أنشطة تبٌن( 2

 make إسةرتاتيجية تطبيةق نأ القول ديكن الثانية، الدورة يفالتاكًن  نتائج إىل استناًدا

a match ةاسةرتاتيجي باسةتخدام ميالتعلة تنايةذ ديكن. الطلبة ارداتادل استيعاب يرقي أن ديكن 

make a match قبةل مةن ادلتةوقعٌن ةللطلبة التعلميةة ادلشةاركة حتقيةق ديكةن. األمثةل النحةو علةى 

 يف ترقيةةة ىنةةاك أن الةةمل توجةةو اتمؤشةةر  ىةةي الةةتعلم يف الطلبةةة مشةةاركة زيةةادة أن كمةةا ،ةالباحثةة

 .الطلبة عدد

 إيقةاف ديكةن. والثانيةة األوىل الةدورة مةن ةوادلالحظة االختبةار نتةائجال ترقية من كانت

 .ميالتعل دورة عقد يف أخًناً  دلدرسوا ةالباحث

 البحث مناقشةج. 

 وصفيال تحليل. 1

 عمليةةةة يف make a match اسةةةرتاتيجية ةالباحثةةة تاسةةةتخدم اإلجةةةراء، ىةةةذا البحةةةث

 وحصةلت األشةخاص مةن العديةد قبةل مةن make a match البحةث إسةرتاتيجية ناةذ. ميالتعلة
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الثانويةةة  مدرسةةة يف  Misna Watiوايت ميسةةنا اأجرهتةة الةةذي البحةةث مثةةل مراةةية نتةةائجال علةةى

 مةةةةن األوىل الةةةةدورة يف حبثهةةةا نتةةةةائج مةةةن االنتهةةةةاء ا. المبةةةةونج بنةةةدر 0اإلسةةةالمية احلكوميةةةةة 

 االنتهاء ا الثانية ادلرحلة يف بينما كاملة، مل الطلبة من8  12.10 و الطلبة من8  43.50

 احلالةةة، ىةةذه يف. مكتملةةٌن غةةًن كةةانوا الطلبةةة مةةن8  00.21 و الطلبةةة مةةن8  66.35 مةةن

 make a اسةرتاتيجية تطبيةق خةةالل مةن الطلبةة تعلةةم نتةائج يف زيةادة ىنةةاك أن اسةتنتاج ديكةن

match بندر 0الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسةمب لدي طلبة الصف الثامن  الاقو تعليم يف 

 .المبونج
1

 

 2 ىنةةاكUmi Makromah مكةةرمح  أومةةي احثةةةالب أجرهتةةا الةة  البحةةث أجةةري ، مث

 مةن مةن 33 مةن درجة متوسط نتائج مع احملاارة طريقة مع البحث األولية ىي أوال. مراحل

 الةةدورة مةةن الثانيةةة ادلرحلةةة أمةةا8.  39.7 الطلبةةة اكتمةةال مةةع 03(kkm) ألدىن الكمةةال معةةايًن

 أكملةوا ممن الطلبة 00 حيققو الذي 49 الاصل يف درجات متوسط حتقيق إىل فتؤدي األوىل

 مبتوسةةط الثانيةةة الةةدورة مةةن الثالثةةة ادلرحلةةة وصةةلت8. 42.42 النسةةبة وبلغةةت الطلبةةة 05 مةةن

 من حتقيقها ا فقد8 72.00 وبلغت8 55 مبتوسط الرابعة ادلرحلة أما8 66.91 إىل8 46

                                                             
1
Misna Wati “Penerapan Strategi Make A Match Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

kelas VIII F Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung” (skripsi, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung). 

Repository.radenintan.ac.id  
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 التعةاوين الةتعلم ةاسةرتاتيجي تطبيةقب البيانةات ىةذه إىل استنادا. الطلبة 05 من الطلبة 04 قبل

" make a match
 نتةةائج يف ترقيةةة ىنةةاك كانةةت والثالةةث والثةةاين األول إىل ينظةةر أن ديكةةن"  

".make a match " التعلم اسرتاتيجيةتطبيقبعد التعلم
2

 

اسةةةتمرار  الدراسةةةة نتةةةائج علةةةى البحةةةث اإلجةةةراء للصةةةف الدراسةةةي يف ادلناقشةةةة تعتمةةةد

 من البحث اإلجراء للصف الدراسي يف ميالتعل تنايذ ويتكون الدورة، هناية يف التاكًن بنتائج

 األساسةةةية واألنشةةةطة األوليةةةة، األنشةةةطة وىةةةي ،األقسةةةام ثالثةةةة تنقسةةةم اىل دورة كةةةل دورتةةةٌن،

 .النهائية واألنشطة

 الطلبةةة وقةةراءة كشةةف احل ةةور مًعةةا القةةاء السةةالم والةةدعاء: األوليةةة األنشةةطة وتشةةمل

 .أناسهم الطلبة وتعريف

 ،وادللمةة العري ةةة اخلطةةوط بشةةرح قامةةت ادلدرسةةة: يلةةي مةةا األساسةةية األنشةةطة تشةةمل

make a match اإلسةةرتاتيجية اسةةتخدام خةةالل مةةن وشةةرحت ادلدرسةةة النظةةام
 قسةةمت مث ، 

 أسةةةةئلة شةةةةكل يف ادلاةةةةردات بطاقةةةةات بتوزيةةةةع قامةةةةت ادلدرسةةةةة و ،فةةةةرقتٌن إىل الطلبةةةةة دلدرسةةةةةا

 . بطاقة كل من أزواج على العثور الطلبة من دلدرسةا طلبتو  وأجوبة،

                                                             
2
 Umi Makromah “Penerapan Strategi Pembelajaran Koperatif “make a match” Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Kompetensi Dasar Menyebutkan Tugas 

Malaikat Siswa Kelas IV SDN 2 Karang Malang Kangkung Kendal 2010/2011” (skripsi, fakultas 

Tarbiyah, IAIN Walisongo, Semarang). Library.walisongo.ac.id  
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 حةول األسةئلة لطةرح ةبةللطل ةالارصة ادلدرسةة قةدمت: يلةي ما النهائية األنشطة تشمل

 فهةةةم ًنو لتقةةة كوسةةةيلة ةبةةةللطل االختبةةةار أيً ةةةا ادلدرسةةة قةةةدمت. بعةةةد فهمهةةةا يةةةتم مل الةةة  ادلةةواد

 .الثانية والدورة األوىل الدورة يف الطلبة نتائجال دلعرفة ترقية ىو منها دفواذل ادلادة،

بادلدرسةةةةةة الطةةةةةالبٌن الثانويةةةةةة لةةةةةدي طلبةةةةةة الصةةةةةف السةةةةةابع  االختبةةةةةار نتةةةةةائجاسةةةةةتنادا ب

 إىل توجةةةةوو  ةالباحثةةةة اقرتحهةةةةا الةةةة  احلقيقةةةةة واختبةةةةار إثبةةةةات يف اإلسةةةةالمية المبةةةةونج الشةةةةمالية

 MAKE Aىةل  تطبيةق اسةرتاجتية " :وىةي ، األول البةاب يفالبحةث  ادلشةكلة علةى اإلجابة

MATCH   اسةةتيعاب ادلاةةردات العربيةةة لةةدى طلبةةة الصةةف السةةابع بادلدرسةةة ديكةةن أن يرقةةي

 "الطالبٌن الثانوية اإلسالمية المبونج الشمالية؟

 :التايل البياين الرسم من اإثباهت ديكن  ال رتقيةالت حتليل رؤية ديكن



53 
 

 
 يف التنايةةذ و %52 ىةةو األوىل الةةدورة يف التنايةةذ أن السةةابق البيةةاين الرسةةم يواةةح

 يف الثانيةةة الةةدورة إىل األوىل الةةدورة مةةن ةبةةالطل عةةدد يف كانةةت ترقيةةة8.  76ىةةو الثانيةةة الةةدورة

 24.8 ىي ميالتعل عملية

  MAKE A MATCHتطبيق اسرتاجتية  استخدام خالل من العربية اللغة ميتعل إذا

الثانويةةةةة ىف ترقيةةةة اسةةةتيعاب ادلاةةةردات العربيةةةةة لةةةدى طلبةةةة الصةةةف السةةةةابع بادلدرسةةةة الطةةةالبٌن 

 وديكةةةةةن. للطلبةةةةةةالعربية دلاةةةةةرداتا اسةةةةةتيعاب أن يرقةةةةةي ديكةةةةةن ،اإلسةةةةةالمية المبةةةةةونج الشةةةةةمالية

 بنسةةةبة األوىل الةةةدورة يف النةةةاجحون الةةةذين الطلبةةةة اختبةةةار نتةةةائج خةةةالل مةةةن ذلةةةك مالحظةةةة
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 احلصةول ا الة  البيانةات ومةع ،8. 76 بنسةبة النةاجحون مةنهم الثانيةة الةدورة يف أما 52%

 خةةالل جيةةد بشةةكل رقةةيي أن ديكةةن العربيةةة ادلاةةردات اسةةتيعاب أن ةالباحثةة اسةةتنتجت عليهةةا،

 .MAKE A MATCH اسرتاتيجية تطبيق

 رويةس كتبها ال  اجمللة يف MAKE A MATCH إسرتاتيجية تطبيق يستخدم كما

 مبةةاراة جعةةل مةةا نوعًةةا التعةةاوين الةةتعلم منةةوذج تطبيةةق" بعنةةوان Rois Susilowati  سوسةةيلوات

 MI PSM الرابةةع الصةةف يف الطلبةةة  (IPS) االجتماعيةةة العلةةوم يف الةةتعلم نتةةائج لتحسةةٌن

Sukowiyono Karangrejo Tulungagung ."إسةةرتاتيجية تطبيةةق مةةن يت ةةح أن ديكةةن 

make a match  االجتماعية الدراسات يف الطلبة ميتعل نتائج كانت ترقية. 
3
. 

 A مطابقةةة طريقةةة تطبيةةق" بعنةةوان Komsiatin كوماسةةياتٌن كتبهةةا الةة  اجمللةةة فةةإن ،مث

 يف MI Bendiljati Tulung Agung مةن الرابةع الاصةل يف العربيةة باللغةة التعلم نتائج قيةلرت 

 ذلةةك مالحظةةة ديكةةن. الطلبةةة ميتعلةة نتةةائج يف كانةةت ترقيةةة" 9001/9002 الدراسةةي العةةام

                                                             
3
Rois Susilowati, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Peserta didik Kelas IV MI PSM 

Sukowiyono Karangrejo Tulungagung”, (Skripsi, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

IAIN Tulungagung, 2015). 
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 اختبةار بعةد8 )51.39 إىل وزيةادة ،( قبل ما اختبار8 )22.00 الطالب درجة متوسط من

 (الدورة الثانية اختبار8 )75 إىل أخرى مرة وزيادة ،( األويل دورة
4 

 make اسرتاتيجية بتطبيق ادلدرس يقوم أن اقرتاح ا ،السابقة البحث نتائجال استنباط

a match  ةبللطل العربية اللغة تعلم ونتائج وادلاردات القصًنة احلروف قراءة على القدرة قيةلرت. 

ىف ترقيةةة   MAKE A MATCHتطبيةةق اسةةرتاجتية  باسةةتخدام العربيةةة اللغةةة تعلةةم

اسةةتيعاب ادلاةةةردات العربيةةةة لةةةدى طلبةةةة الصةةةف السةةةابع بادلدرسةةةة الطةةةالبٌن الثانويةةةة اإلسةةةالمية 

 وجةةود مةةن الةةرغم علةةى. ةالباحثةة اتوقعهةة دلةةا ووفًقةةا ناجًحةةا كةةان دورتةةٌن يفالمبةةونج الشةةمالية 

 ختطةةيط حتسةةٌن ا  الةةدورة وقةت يف فإنةةو للماةةردات، العربيةةة اللغةة تعلةةم تنايةةذ يف قصةةور أوجةو

 .التالية بالدورة اخلاصة اإلجراءات وتنايذ

                                                             
4
Komsiatin, “Penerapan Model Make A Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 

Arab Pada Kelas IV MI Bendiljati Wetan Sumberhempol Tulung Agung Tahun Ajaran 2013/2014”, 

(skripsi,program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Tulung Agung,2014).http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1683/ 
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 الخامسالباب 
 واإلقتراحات   االستنباط

 
 االستنباط .أ 

 وادلداقشتتا، ادلشتتةلا البحتت  إىل واإلشتتا   الاحليتت  وجتت   ،البحتت  ناتتا   إىل استتادا ا  

 :فيما يلي اسادباطها ميةن

ىف ترقيتتتا   MAKE A MATCHاطبيتتا استتتًتا يا ب االخابتتا  ناتتا   إىل استتادا ا   .1

استتتتتايملار ادل تتتتتر ال الملربيتتتتتا لتتتتتبا طلبتتتتتا ال تتتتتو ال تتتتتاب  بادلب ستتتتتا الطتتتتتالب  ال ان يتتتتتا 

 يف وجت   الًتقيتا هدتا  ألن ال انيا والبو   األوىل البو   يفاإلسالميا المب ن  الشماليا 

 ال انيتا التبو   يف 07 دايجتابهتي  KKM إىل الطلبتا عليهتا   حت اليتالدايجا  ما سط

 تطبيتتا ختتال  متتن الملربيتتا اللغتتا م تتر ال تمللتت  أن يملتتي وهتت ا ، األوىل التتبو   متتن أك تتر

 لتتبا الملربيتتا ادل تتر ال استتايملار يرقتتي أن ميةتتن MAKE A MATCH استتًتاتيجيا

 .الطلبا

بادلب ستتا  الملربيتتا ادل تتر ال  يتمللتت يف MAKE A MATCH إستتًتاتيجيا تطبيتتا إن .2

 الملربيتا ادل تر ال استايملار يرقتي أن ميةتنالطالب  ال ان يا اإلسالميا المب ن  الشتماليا 

 اخلاصتا ادلالحظتا نايجتا يف ترقيتا ختال  متن ذلت  وياضت . ال تاب  ال تو لبي طلبتا
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 األوىل التتبو   يف ال تتا   ال تتو بي طلبتتالتت الملربيتتا ادل تتر ال استتايملار اخابتتا  بداتتا  

 التتتتتتبو   يف الملربيتتتتتتا ادل تتتتتتر ال استتتتتتايملار اخابتتتتتتا  يف الدايجتتتتتتا كانتتتتتت و  ،٪52مبا ستتتتتتط

 متةدت ا الطلبتا أن يبت  هت ا. للغايتا جيتب  مملتاير يف االخابا  داا  ال ه ه٪. 76ال انيا

ا ادلتتا   فهت  متن  اللغتتا  يتمللت يف MAKE A MATCH إستتًتاتيجيا تطبيتا إن. جيتب 

 .الاملل  عمليا على  اكبي بشة   اعبت ادل ر ال اسايملار ترقيا يف الملربيا

 ألن ادل تتتر ال استتايملار يرقتتي أن ميةتتن الملربيتتا اللغتتا  يتمللتت أن ،ال تتاب ا اخلالصتتا متتن

 استتتتا با  ىف المللتتتت   يتتتت  ا  أن ميةتتتتن  MAKE A MATCH ا استتتتًتاتيجي استتتتا با 

 لالهامتتا  وإثتتا   إثتتا   أك تتر تملليمي تتا جتت  ا خيلتتا أن ميةتتن حبيتت  تملُلميتتا كململيتتا اإلستتًتاتيجيا

 .الطب ا  اخ  ية ن ن عدبما بادلل  الطلبا يشملر ال حىت

 اإلقتراحاتب. 

 قيالًت  اقًتاحال عب  االباح   قبم ، واسادااجاهتا الب اسا بداا   االهاما  خال  من

 .الطلبا الملربيا دل ر الا اسايملار

 

 

 ب س للم. 1
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 الملربيا  ر الادل  يتملل يف MAKE A MATCH إسًتاتيجيا تطبيا الضرو ي من. أ

استتايملار ادل تتر ال ىف ترقيتا  MAKE A MATCHتطبيتا استتًتا يا  أجتت  متن

الملربيتتا لتتبا طلبتتا ال تتو ال تتاب  بادلب ستتا الطتتالب  ال ان يتتا اإلستتالميا المبتت ن  

 .الشماليا

 اخا اصتتيي علتتى جيتت  ، الملربيتتا اللغتتا  يامللتتال متت ا  باتت فر الا عيتتا ي تت   أن بملتب. ر

 يف MAKE A MATCH استتتًتاتيجيا لاطبيتتا ابتتتللطل ال قتت  إعطتتتا  الا عيتتا

 . الملربيااسايملار ادل ر ال 

 ترقيتا متن يامةدت ا حتىت ذلت  كتبع  ابتللطل احلتاف  ت فر ادلب س  على جي  كما. ج

 .الملربيا ادل ر ال اسايملار

 للطلبا. 2

 تطبيتتا عتن ادلمللتت  شتر  إىل االنابتتاه الطلبتا علتتى جيت  ، الب استتا ناتا   إىل استادا  ا. أ

 MAKE Aتطبيا اسًتا يا  سي فر. الملربيا ادل ر ال تملل  يف ادلطاب ا إسًتاتيجيا

MATCH  ىف ترقيا اسايملار ادل ر ال الملربيا لبا طلبا ال و ال تاب  بادلب ستا

 .الطالب  ال ان يا اإلسالميا المب ن  الشماليا
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 يف نشتتط  و  لملتت  الطلبتتا جلميتت  ميةتتن الملربيتتا، اللغتتا تمللتت  يف يةتت ن أن يدبغتتي. ر

 فهت  علتى قتا  ون الطلبتا الدهايا ويف MAKE A MATCH اسًتاتيجيا تطبيا

 .جيبا   اساها مت اليت ادل ا  واما اص الملربيا ادل ر ال اسايملار

 اآلختترين الطلبتتا متتن أك تتر الملربيتتا ادل تتر ال مهتتا ال الطلبتتا لتتبا يةتت ن أن جيتت . ج

 يا دت ا مل الت ين الطلبا أن ح  يف. اآلخرين الطلبا م  قب اهت  يشا ك ا أن ميةن

 الت ين اآلخترين الطلبتا مت  والتاملل  األستللا طر  عليه  جي  ، الملربيا اللغا تملل 

 .ادلا   فهم ا
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