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 ملخص
 في ترقية  (INDEX CARD MATCH)تطبيق استراتيجية بطاقة قائمة المبارة 

 بودايامفردات اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر بمدرسة  إستيعاب
 الثانوية األهلية باندار المبونج

 مونيكا ليسمانيار
كانميكن إذا املطلوبة العربية لدىإستيعابحتقيقالًتقيةيفنتائجتعلماللغة  العربية مفرداتاللغة

تفاعلبنيالطلبةوبيئتهمالطلبةجيداوهناكاسًتاتيجيةالتعليماملناسبةمعاملادةالتعليمية،ويفعمليةالتعليم
تأثريتغيريالسلوكإىلأحسناالجتاه.ولذلكحتاولالباحثةتطبيقاالسًتاتيجياتاملختلفةلتحديديؤديحبيث
املشكالتالعملي ولفهمهذه واإلجنازاتالتعليمية. منخاللأنشطة،ة ببحثها الباحثة منالضروريأنتقوم

 خاصة للصفالدراسي بتالبحثاإلجرائي املبارةطبيق قائمة بطاقة .(Index card match)اسًتاتيجية
،فهناكاملشكالتاألهليةباندارالمبونجالثانويةبودايامبدرسةاستناداإىلبدايةاملالحظةاليتقامتهباالباحثة

تتعلقبتعليماللغةالعربية،حيثيكونالطلبةأقلنشاطايفاتباععمليةالتعليمحىتأناإلجنازاتاليتحصل
 الطلبةملتكنكاملة. التعليماملستخدمةغريعليها التعليميسببإىلاسًتاتيجية عدمنشاطالطلبةيفعملية

 ادة.ولذلكيؤكدهذاالبحثعلىجناحالطلبةيفاتباعالتعليم.مالئمةبامل
البحثهي:"هلتطبيقاسًتاتيجيةبطاقةقائمةاملبارة مناآلراءالسابقة،فمشكلةالبحثيفهذا

(Index card match علىترقية قادر إستيعاب( الصفاحلاديعشر لطلبة العربية مبدرسةمفرداتاللغة
ملعرفةهدفالبحثمنهذاالبحثهو"؟.8102/8102للعامالدراسييةاألهليةباندارالمبونجالثانوبودايا

مفرداتاللغةالعربيةإستيعاب(قادرعلىترقيةIndex card matchهلتطبيقاسًتاتيجيةبطاقةقائمةاملبارة)
 .8102/8102للعامالدراسيالثانويةاألهليةباندارالمبونجبودايامبدرسةلطلبةالصفاحلاديعشر

للعامالثانويةاألهليةباندارالمبونجبودايامبدرسةاحلاديعشرهذاالبحثهوحبثإجرائيللصف
  8102/8102الدراسي البحثفهي هذا البياناتمن مصادر أما دورتني. من يتكون الصفوالذي طلبة

يهاالباحثةهيالبياناتالكمية.وأدواتمجعالبياناتاحلاديعشرواملدرسوالزمالء.والبياناتاليتحصلتعل
 املستخدمة البحث هذا أنيف فيعرف البيانات حتليل نتائج ومن واملقابلة. الوثائق املالحظة، االختبار، هي

( املبارة قائمة بطاقة قادرIndex card matchاسًتاتيجية ة( لطلبةإستيعابعلىترقية العربية مفرداتاللغة
 .8102/8102للعامالدراسيالثانويةاألهليةباندارالمبونجبودايامبدرسةلطلبةالصفاحلاديعشر

 (، مفردات اللغة العربيةIndex card matchاستراتيجية بطاقة قائمة المبارة )الكلمات المفاتيح:  
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 إنا جعلنه قرءنا عربيا لعلكم تعقلون
"Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahaminya" 

[Q.S Al Ahqaaf: 12] 

 

 

 

Cogito Ergo Sum 

“Saya ada karena saya berfikir” 

[Descartes] 



 إهداء

 

 ىذه الرسالة العلمية إىل: ت احلمد هلل رّب العاملني , بالشكر إىل اهلل تعاىل, قّدم

للوصول إىل جناحي دائما على ين و يدعوين ويشجعومجيع األسرة اللذين والديين  .1

 امليول.

يف كلية الرتبية والتعليم  قسم تعليم اللغة العربية 2114زمالئي وأصدقائي مرحلة  .2

  .جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  المبونج

 جلميع الناس الذين يسألوين دائما عن حفلة التخرج. .3

إىل أستاذ خباري مسلم كمشرف األول وأستاذة رمضاين سجاال كمشرفة الثانية  .4

متام ىذه الرسالة وزمالئي احملبوبني اللذين يلعبون العديد من األدوار يف التوجيو إل

 العلمية وإمناء منوذج للتفكري والعمل يف البحث عن اهلوية احلقيقية.
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 ةترجمة الباحث

 

األوىل ابنة  ، وهي6991مايو  32خ يف التاريمونيكا ليسمانيار يف جاكرتا ت ولد

سيدة و امساعيل  من املتزوج سيد من ثالث أخوات منهم طادي فطرى وجايا وفريل كلبندو

 فاطمة وايت. 

سنة  ت، وقد متروضة األطفال الزهرة المبونج الشماليةالدراسة من  ةالباحث تبدأ

 تومتأبونج اجلنوبية  2املدرسة اإلبتدائية احلكومية ا يف دراسته ت. وبعد ذلك استمر 3223

ومتت سنة أبونج اجلنوبية  6املتوسطة احلكومية مث واصلت دراستها يف املدرسة  . 3220سنة 

ويف . 3262مث واصلت دراستها يف املدرسة اجملتمع الثانوية اإلسالمية ومتت سنة  . 3266

إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  ادراسته ةاحثالب تستمر ا 3262السنة 

 .3269تعليم بقسم تعليم اللغة العربية وقد متت سنة احلكومية المبونج يف كلية الرتبية وال
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 تقديركلمة شكر و 

 

قدر على كتابة ة حىت تالنعم الكثرية اليت أعطاه للباحثمحدا هلل عز وجل على مجيع 

" تطبيق اسًتاتيجية بطاقة قائمة  : متت هذه الرسالة العلمية دبوضوع .هذه الرسالة العلمية

احلادي عشر ( يف ترقية إتقان مفردات اللغة العربية لطلبة الصف Index Crd Matchاملبارة )

 دبدرسة الثقافية الثانوية األهلية باندار المبونج".

مع تطور املعلومات والتكنولوجيا، سيجعل بالسهولة على عامل التعليم لتطوير نوعية 

التعليم. ولكن باإلضافة إىل ذلك، جيب إدراك أن املبين القوي جيب أن يقوم على أساس 

  فحسب وإمنا هو حيتاج إىل املفاهيم الواضحة قوي. وال حيتاج عامل التعليم إىل التطوير

 تصميم التعليم بأبعاد قوية وديناميكية. كأساس لتطويره حبيث ميكن إظهار

تقدمي املسامهة للمدرسني والطلبة وعامل التعليم وبالتايل فلعّل هذه الرسالة العلمية 

 ميكن إمتامها تاما ووعت الباحثة أن هذه الرسالة العلمية ال عموما لتحقيق التعليم اجليد.

 بعدم املساعدات والدوافع من مجيع األطراف التالية:



 

 ح
 

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

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

من كلية ربية اللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود املاجسترياالدكتور س األستاذ .2

 الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

األستاذ الدكتور أمحد خباري مسلم كاملشرف األول واألستاذة  احلاجة رمضاين  .3

سجاال كاملشرفة الثانية شكرا جزيال على تقدمي األوقات االرشادات والتوجهات 

 بالصري لكتابة هذه الرسالة العلمية.

 وخاصة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  مجيع احملاضرين واحملاضرات .4

جبامعة رادين إينتان العلمية إلمتام هذه الرسالة اللذين أعطوين علوما ومعرفة 

 اإلسالمية احلكومية المبونج.

حلمان  األستاذ دكتور أندوس احلاج جوهر الدين، املاجستري كرئيس املدرسة واألستاذ .5

إلمتام هذه املساعدة   عزيز كمدرس اللغة العربية واملوظفني والطالب اللذين أعطوين

 الرسالة العلمية.
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عسى . واستنادا إىل املساعدات من مجيع األطراف املذكورة، أشكرهم جزيل الشكر

وهبذه الرسالة  على مجيع املساعدة واملشاركة. اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء

 آمني يا رب العاملني. رئنياا و نفس القهلنفس انفع حبثهيعلى أن  ةالباحث ترجالعلمية 

 

 م2019ينايري  11المبونج باندر 
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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفيات البحث . أ

مع أن  .للبشردور ىام يف حياة اجملتمع، ألن اللغة ىي لغة االتصال كانت للغة 

اللغة ديكن للشخص نقل اآلراء واألفكار وادلشاعر وادلعلومات واألغراض أو األىداف 

بكل  مما يسهل الشخص القيام 1إىل األخرين. واللغة أيضا كأداة للتفاعل االجتماعي.

 شيئ يف حياهتم اليومية.

يف وسيلة لتحويل التعليم ك، بل ىي أيضا  فحسب وسيلة للتواصلكاللغة ليست  

تقدم الشباب من جيل إىل جيل. باإلضافة إىل اللغة الوطنية أو اللغة اإلندونيسية، فإن 

ولتحقيق ادلستوى اللغة األجنبية دور نشط يف حتقيق األىداف ادلنهجية خصوصا، 

للتعليم الدويل عموما. وعلى سبيل ادلثال، اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف  القياسي

 ادلؤسسات اإلسالمية إما من مؤسسات التعليم العامة واخلاصة يف إندونيسيا.

عند اجملتمع اإلندونيسي، ديكن القول أن اللغة العربية ىي اللغة الثانية بعد اللغة 

وعلى وجو عام، يعترب ادلسلمون  دونيسي مسلمون.اإلندونيسية، ألن معظم الشعب اإلن

                                                             
1
 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm 33. 



2 
 

يف إندونيسيا ويف البلدان األخرى أن اللغة العربية ليست كا للغة األجنبية وإمنا ىي كلغة 

الدين واللغة يف احتاد ادلسلمُت. ولكن يف إندونيسيا يعترب ادلسلمون اللغة العربية كوسيلة 

 عاىل يف القرآن الكرًن:دلعرفة اإلسالم أكثر عميقا. كما قال اهلل ت

طو: ) وكذلك أنزلنو قرءانا عربيا وصرفنا فيو من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث ذلم ذكرا

113.)2 

باإلضافة إىل ذلك، فاللغة العربية ىي أيضا لغة القرآن ألن القرآن ادلنزل 

ليقرأ  ويفهم القرآن  لذكر واألنثىاليت حيتاجها كل مسلم من ا ياستخدام اللغة العربية

 3 .ويتم استخدامو كأساس دلعرفة األوامر والنواىي وأحكام الشرعية

كانت للغة العربية مكانة خاصة يف حتويل خزائن اللغة والعلوم. فهناك العديد من 

ويف نقل الرسائل من خالل  ادلفرادات اإلندونيسية مشتقة من الكلمة  الدخيلية العربية.

أمر مهم للتعبَت عن ادلعٌت ادلطلوب. تعليم وىو فردات الصحيحة اللغة، فاختيار ادل

 4ادلفردات يتعلق بإتقان معٌت الكلمات أي القدرة على استخدامها يف السياق الصحيح.

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

hlm 319. 

 
3
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2014), hlm 3. 
4
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2009), hlm 55. 
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دون معرفة كيفية استخدامها يف اجلمل. بعض ادلفردات يف اللغة العربية ال ديكن فهمها 

  ال حتجب فهم الطالب.وىذه ادلفردات جيب تدريسها يف السياق حىت

ادلفردات يف ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات يف اشكال اللغة.  أن رأي ىورين

موعة ىي رلو   vocabulary اللغة العربية وىذا ادلعٍت سواء أ كانت يف اللغة اإلجنليزية ىي 

.  الكلمات ادلعروفة ببعض الناس أو الفرقة وىي جزء من اللغة من الكلمات أو خزينة

والتعريف اآلخر من ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت يفهمها الشخص وديكن 

5يف ترتيب اجلمل اجلديدة.استخدامها 
 6.الكلمات ادلوجودة يف اللغة ادلفردات ىي مجيع  

اء أن تعليم ادلفردات ىو أمر مهم وأنو كشر  أساسي يف تعليم اتفق مجيع اخلرب 

يتم اليت ادلفردات معرفة  إن الطالب الذين يتعلمون اللغة الزم عليهم اللغة األجنبية. 

ردات سيشعر الطالب بالصعوبة وعدم القدرة على إتقان فدراستها، دون معرفة ادل

ادلهارات اللغوية. وديكن القول أيضا أن يف أول التعليم، جيب للمدرس توجيو الطالب 

 7للحصول على إتقان ادلفردات اجليدة.

ترمجة أشكال  معلى إتقان ادلفردات، إذا ديكنه نيقادر  لطالبأن ا ويقال

  ونادلفردات ويعرف ونحيفظ اجلملة الصحيحة. وبادلعٌت على أهنمادلفردات واستخدامها يف 
                                                             

5
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: UIN Maliki 

Press, 2011), hlm 61. 
6
 Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan Publishing, 

2010), hlm 87. 
7
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm 68. 
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 تطبيقها بعد فهم تواصل احلقيقي. ولذلك ديكن للطالبكيفية استخدامها يف ال

 8.مث تعليمها يف شكل الكالم أو الكتابةادلفردات 

وبالتايل، فيمكن القول أن الكالم والكتابة مها ادلهارات اللغوية اليت ال ديكن 

إن فهم ادلفردات للشخص فصلها عن ادلعرفة ادلتعددة واإلنتاجية والفعلية. على وجو عام 

 ىو جزء مهم يف عملية تعلم اللغة أو تطوير قدرات الشخص يف اللغة اليت مت إتقاهنا. 

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

بذلك يعترب الطالب أنو استوعب كثَتا من ادلفردات وحصلوا على ادلؤشرات ادلكتسبة. 

9:وىذه ادلؤشرات ما يلي
  

 يقدر الطالب على ترمجة أمنا  ادلفردات باجليد. .1

 باجليدة والصحيحة.يقدر الطالب على نطق وكتابة ادلفردات   .2

 .يقدر الطالب على استخدامها يف اجلملة الصحيحة  نطقا أو كتابة 

أما األشياء ادلهمة اليت جيب مراعتها مدرس اللغة العربية وخاصة  دلدرس 

ادلفردات فهي اعداد ادلفردات الصحيحة للطالب حبيث ديكن حتقيق احتياجات التعليم 

 مع الطريقة واالسًتاتيجية ادلناسبة.

                                                             
8
Ibid.  

9
 Syaiful Mustofa, Op.Cit.hlm 60. 
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اخلطة سلسلة من األنشطة الرامية إىل حتقيق األىداف من اسًتاتيجة مبعٌت 

التعليم. وعلى وجو عام االسًتاتيجية ىي اخلطة لإلجراءات يف تناول األىداف ادلعينة. 

  10.وبذلك يؤثر اختيار االسًتاتيجية ادلناسبة على جناح الطلبة يف فهم ادلادة

البتكارية اليت ديكن وىناك العديد من االسًتاتيجيات الفعالة واإلبداعية وا

احلالة ادلواتية للفصل  ليم يف ادلدارس حبيث ديكن إظهاراستخدامها يف عملية التع

الدراسي وعملية التعليم تسَت جيدة وفقا ألىداف ادلطلوبة وديكن حتسُت نشا  الطالب 

 .(index card matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة ) وأحدىا بتطبيق

( ىي أسلوب التعليم index card matchالتعليم بطاقة قائمة ادلبارة )اسًتاتيجية 

للبحث على مثيل البطاقة عن موضوع ما أو مادة ما يف احلال ادلريح من التعليم. ىذه 

( ىي االسًتاتيجية ادلرحية ألن يقدم index card matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )

حيث ديسك الطالب بطاقة  د الطلبة يف ذلك الفصلادلدرس قطعة من القرطاس وفقا لعد

مث جيلس جنبا إىل  واحدة لكل إما سؤاال أو إجابة. حبث كل طالب مثيال من بطاقتو

 أن خيرب أصحاهبم اآلخرين عن ادلواد اليت حصلوا عليهم.الطالب جنب. وال جيوز على 

ليت حصلوا عليهم  مث بعد أن يكتشفوا على مثيل البطاقة ،ىم جيلسون ويقرأون األسئلة ا

 يؤخر باالستنبا .

                                                             
10

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

Rineka Cipta, 2014), hlm 5. 
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االسًتاتيجية اليت تطلب  ( ىيindex card matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )

عما تعلمهم بطريقة ممتعة. تعاون الطالب يف حل من الطالب التعاون وحتسُت ادلسؤولية 

ي يف التعلم وطرح األسئلة إىل مثيل البطاقة. ديكن أن تساعد أنشطة التعلم اجلماع

النشط والقدرة على التعليم من خالل التعاون يف رلموعات صغَتة للحصول على فهم 

 11وإتقان ادلواد الدراسية.

كما البحث الذي قامت هبا نوفيتا ساري بادلوضوع " ترقية مهارة الطالب يف 

لطلبة  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )ترتيب مجلة السؤال من خالل الطريقة 

الصف الثاين مبدرسة احلسٌت اإلبتدائية اإلسالمية جليدوغ  مدينة تاجنَتانج للعام الدراسي 

، ويشرح أن ىذه الطريقة ديكن تطبيقها يف ادلدارس ألن حصلت عليها النتايج 2116

 12اجليدة.

لطلبة استنادا إىل نتيجة ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف درس اللغة العربية 

باندار المبونج وخاصة يف إتقان ادلفردات الثانوية  بودايامبدرسة احلادي عشر الصف 

وجدت البلالحثة بعض ادلشكالت منها عدم القدرة على فهم الطالب باللغة العربية، 

                                                             
11

Eppy Andrean Ekaz dan Surdin, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok 

Dinamika Litosfermata Pelajaran Geografi Melalui Penerapan Strategi Pembelajaranaktif Index 

Card Match (Icm) Pada Siswa Kelas XI-2 Di Sman 1 Talaga Raya, dalam jurnal Penelitian 

Pendidikan Geografi, Vol 1, No 1, 2017. 
12

Novita Sari, “Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Penyusunan Kalimat Tanya 

Dengan Metode Pencocokan Kartu Indeks (Index Card Match) di Kelas II MI Al-Husna”.(Skripsi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 61. 
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واخنفاض رغبات الطلبة يف درس اللغة العربية. ومهارات اللغوية لدى الطلبة منخفضة، 

إتقاهنا الطلبة ألهنم يشعرون بالصعوبة يف حفظ  ذلك يسبب إىل قلة ادلفردات اليت

ويف ىذا التعليم،   ادلفردات. والطريقة ادلستخدمة يف تلك ادلدرسة ىي الطريقة احملاضرة.

 13كانت حالة الفصل تركز على ادلدرس وأصبح الطلبة سلبيا.

من مارس  26بناء على نتيجة ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف التاريخ 

باندار المبونج تالحظ الباحثة أن نتائج االختبار  األىلية الثانوية بودايارسة مبد 2118

لدى الطلبة يف إتقان ادلفردات ال تزال منخفضة، وىذه احلالة ديكن النظر إليها من 

 اجلدول التايل:

 1جدول 
 نتائج االختبار لدرس اللغة العربية في إتقان المفردات لنصف السنة الدراسية 

 األهلية الثانوية بودايالدى طلبة الصف الحادي عشر بمدرسة 
 8112/8112باندار المبونج للعام الدراسي  

                                                             
13

 Hilman Aziz, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab SMA Budaya, Wawancara, Bandar 

Lampung, 26 Maret 2018. 

معيار االكتمال  أمساء الطلبة الرقم
 األدىن

 البيان النتيجة 

1 Aby Kusuma 71 81 الكامل 
2 Ajeng Amelia L 71 75 الكامل 
3 Amanda Putri A 71 65 غَت كامل 
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 طلبة الصف احلادي عشر لنصف السنة الدراسيةدى نتائج اختبار ادلفردات لدرس اللغة العربية لادلصدر: 

الطلبة و  طالبا 21لك الفصل ىم ىف ذ طلبةعدد ال أن عرفيالبيان السابق من 

الطلبة الذين مل حيصلوا على و (، 15طالب )% 3الذين حيصلون على النتيجة ىم 

4 Anggi Pratama 71 65 غَت كامل 
5 Apriyansyah  71 65 غَت كامل 
6 Asyira Huda 71 91 الكامل 
7 Diana Dewi 71 61 غَت كامل 
8 Indah Lestari Idris 71 61 غَت كامل 
9 Kharisma Aulia P 71 61 غَت كامل 
11 Kinanti Senja T 71 68 غَت كامل 
11 M Raka Nevanka 71 65 غَت كامل 
12 M Yopi Lasuardi 71 51 غَت كامل 
13 Novender Perdian P 71 55 غَت كامل 
14 Oke Nurya P 71 51 غَت كامل 
15 Panca Satika A 71 65 غَت كامل 
16 Rizky Triansyah 71 55 غَت كامل 
17 Sekar Sari 71 61 غَت كامل 
18 Tomi Dwi K 71 55 الكامل 
19 Wulan Apriyani 71 55 كامل  غَت  
21 Yudi Efendi 71 68 غَت كامل 

  1.226  اجملموع 
  63،3  معدل النتائج 
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ديكن القول أن معيار النتيجة الكاملة ىي الطالب (. 85طالبا )% 17النتيجة ىم 

ىم الذين الراسب والطالب  71الناجح ىم الذين حيصلون على النتيجة األعلى من 

ذلذه معيار النتيجة ديكن النظر إليها من اجلدول . و 71حيصلون على النتيجة األدىن من 

 التايل:

 8جدول 
 معيار النتيجة

 البيان ادلعيار % عدد الطلبة العالمة النتيجة الرقم

1 90-100 A 1 5% كامل جيد جدا 
2 80-89 B 1 5% كامل جيد 
3 70-79 C 4 5% كامل مقبول 
4 60-69 D 11 55% غَت كامل ناقص 
5 <50 E 6 31% غَت كامل راسب 
   %111 21  لبمجموع 

 

 

باندر المبونج ىو األىلية الثانوية  بوداياكان معيار االكتمال األدىن يف مدرسة 

ويف حُت ال يزال ىناك العديد من الطلبة الذين مل  خاصة لدرس اللغة العربية.و  71

14نتائج التعلم.حيصلوا على النتيجة ادلقررة، وبالتايل فإن االسًتاتيجية حتديد جودة 
  

                                                             
14

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit, hlm. 115. 
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إستخدام االسًتاتيجية الفعالة وفقا للمواد الدراسية حبيث على ادلدرس  ولذلك جيب 

 ديكن حتقيق األىداف من عملية التعلم والتعليم.

استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة، يف الواقع العديد من الطلبة يشعرون 

بالصعوبة يف فهم اللغة العربية وخاصة يف إتقان ادلفردات، ألن اإلسًتاتيجية اليت 

استخدمها مدرس اللغة العربية ىي اإلسًتاتيجية اليت تسبب الطلبة إىل ادللل حىت صار 

اسًتاتيجية بطاقة ثة إلجراء البحث بادلوضوع" تطبيق الطلبة سلبيا، وذلذا أرادت الباح

يف ترقية إتقان مفردات اللغة العربية لطلبة  الصف  (index card matchقائمة ادلبارة )

 باندار المبونج".األىلية الثانوية  بودايااحلادي عشر مبدرسة 

 

 تعيين المشكالت   . ب

وادلالحظة يف الصف احلادي عشر  بناء على البيان يف خلفيات ادلشكلة ادلذكورة

، فيمكن أن تعُت الباحثة بعض ادلشكالت باندار المبونجاألىلية الثانوية  بودايامبدرسة 

 :التالية

باندار المبونج  األىليةالثانوية بوداياكانت الطريقة ادلستخدمة مبدرسة  .1

كمصدر للمعلومات عند الطلبة ركز على مدرس اللغة العربية وأهنا  ت

 كنهم قلة النشا  واإلبداع.حبيث دي
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اخنفاض نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة  .2

 باندار المبونج. األىلية الثانوية بودايا

 

 ج. تحديد المشكالت

لتجنب عن األخطاء ىف فهم و تفسَت بناءا على ادلشكلة ادلوجودة و 

 حتديد ادلشكلة كالتالية: بحث، فيحتاج إىل تقدًنىف ىذا ال الكثَتة االصطالحات

 يف ىذا البحث تستخدم الباحثة حبثا إجرائيا للصف الدراسيو  .1

اسًتاتيجية بطاقة كان موضوع البحث يف ىذا البحث ىو استخدام  .2

 يف ترقية إتقان ادلفردات. (index card matchقائمة ادلبارة )

موضع البحث يف ىذا البحث ىم طلبة الصف احلادي عشر مبدرسة  .3

 .2118/2119باندار المبونج للعام الدراسي األىلية الثانوية  بودايا

 

 د. مشكلة البحث

 على بيان خلفيات ادلشكلة ادلذكورة، فمشكلة البحث يف ىذا البحث ىي: بناءا
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قادرة على ترقية  (index card matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )ىل  .1

األىلية الثانوية  بودايامهارة ادلفردات لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة 

 باندار المبونج؟

 

 ه. عمل الفرضية

عمل الفرضية ىي واحدة من اإلجابات أو نظريات مؤقتة للمشاكل الىت كانت 

ليت ىداف البحث األحقيقة ادلشكالت حتتاج اىل اختبارىا.  فرضية ىي إجابات مؤقتة 

15حصلت عليها الباحثة من اإلطار التفكَتي.
للصف أجرت الباحثة حبثا إجرائيا  

، التنفيذ (Planing)بدورتُت، لكل دورة باستخدام اخلطوات منها اخلطة الدرسي 

(Action) ادلالحظة ،(Observing) والتفكَت ،(Reflecting) دورتُت ىاتان . من خالل

: من لدى الطلبة. أما عمل الفرضية ذلذا البحث فهيديكن تالحظ الباحثة نتائج التعلم 

قادر على ترقية إتقان  (index card matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )خالل تطبيق 

باندار المبونج للعام األىلية الثانوية  بوداياادلفردات لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة 

 .2118/2119الدراسي 
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 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

hlm 62. 
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 و. أهداف البحث

ىو: دلعرفة استخدام  البحث ىذا من ىدف أناستنادا إىل ادلشكالت ادلذكورة، 

يف ترقية إتقان ادلفردات لطلبة الصف  (index card matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )

 باندار المبونج. األىلية الثانوية بودايااحلادي عشر مبدرسة 

 

 ز. فوائد البحث

 الفوائد التطبيقية .1

جلميع األطراف وخاصة إىل تقدًن الفوائد ذات ادلغزى  البحث ىذ نتائج وترجى

ألطراف ادلختصة بادلشكالت ويكمن لتحويل احلزائن والعلوم عن فعالية إسًتاتيجية 

 يف ترقية إتقان مفردات اللغة العربية. (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )

 الفوائد العملية .2

 للمدرس . أ

عملية التعليم باستخدام إسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة  يف ترقية مهارة ادلدرس

(index card match) .حبيث ديكن للمدرس اسًتاتيجية التعليم ادلتنوعة 
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 للطلبة . ب

ترقية إتقان ادلفردات ونشا  وإبداعية الطلبة ونتائج التعلم يف درس 

 اللغة العربية.

 ج. للمدرسة

يف  (index card matchقائمة ادلبارة ) بطاقةكانت ادلعلومات عن إسًتاتيجية 

ترقية إتقان مفردات اللغة العربية ادلتعلقة بنتائج التعلم يف عملية التعليم. وباإلضافة إىل 

ديكن أن يكون مفيدا للمدرس يف حتسُت أنشطة التعلم وخاصة يف إتقان مفردات ذلك 

 اللغة العربية.

 د. للباحث

 index cardبطاقة قائمة ادلبارة )ىزيادة ادلعرفة واخلربات للباحث عن إسًتاتيجية 

match) .اليت ديكن استخدامها للتعليم التايل يف درس اللغة العربية 

 

 ح. البحث الوثيق

الدراسة ادلقارنة بُت األحباث احلالية فيما يتعلق بالعيوب الدراسة السابقة ىي 

كانت للدراسة السابقة دور ىام تناول ادلعلومات عن وادلزايا. وباإلضافة إىل ذلك،  
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النظريات ادلتعلقة بادلوضوع ادلستخدم للحصول على اإلطار النظري. بعد إجراء ادلالحظة 

 حث تتعلق هبذا البحث:عن نتائج البحث الوثيق، فهناك بعض نتائج الب

قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية يف ادلقاالت العلمية اليت كتبها أفندى رتنا 

موالنا مالك إبراىيم بادلوضوع: " ترقية حتصيل تعلم ادلفردات من خالل للباحث جبامعة 

ىذه يف درس اللغة العربية".  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )عن إسًتاتيجية 

اإلسًتاتيجية قادرة على ترقية حتصيل تعلم ادلفردات. كانت استجابات الطلبة يف 

ىي جيدة جدا حبيث يساعد ادلدرس  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )إسًتاتيجية 

 على تنفيذ عملية التعلم والتعليم.

يف قسم تعليم  اادلقاالت العلمية اليت كتبتها فيندا  تري نوفيا وماىا دوي موليا رتن

الفيزياء، كلية الرياضية و العلوم الطبيعية جبامعة سورابايا احلكومية بادلوضوع" تطبيق 

 Stadيف منوذج التعليم التعاوين بنوع  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )إسًتاتيجية 

 indexادلبارة )بطاقة قائمة يف مادة أدوات البصرية". كانت استجابات الطلبة يف تطبيق 

card match)  اقًتح . بناء على النتائج السابقة 88ىي %وصلت إىل النتيجة اجليدة

الباحث إلدارة حالة الفصل بشكل جيد حبيث ديكن للطالب فهم مجيع األسئلة من 

 .(index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )خالل إسًتاتيجية 
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تعليم يف ، وىي خرجيي  Eppy Andriana Eka Zادلقاالت العلمية اليت كتبتها 

بادلوضوع " ترقية  FKIP UHOتعليم اجلغرايف  وسوردين وىو زلاضر يف FKIP UHOاجلغرايف 

من خالل اسًتاتيجية  Pokok Dinamika Litosfermataنتائج التعلم يف ادلادة الرئيسية 

مبدرسة  2لطلبة الصف العاشر  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )التعليم التعاوين 

 index cardبطاقة قائمة ادلبارة )الثانوية احلكومية تالنج راي" باستخدام اسًتاتيجية 

match) .رفعت نتائج التعلم لدى الطلبة إىل النتيجة اجليدة يف درس اجلغرايف 

نتان سفريونو، قسم تعليم ادلدرسة اإلبتدائية كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إي

 indexبطاقة قائمة ادلبارة )اإلسالمية احلكومية المبونج بادلوضوع " تطبيق اسًتاتيجية 

card match)  يف ترقية نتائج التعلمIps  لطلبة الصف السادس سيدو موليو المبونج

". ومن حتليل البيانات حصل عليها الباحث نتائج 2113/2114الغربية للعام الدراسي 

الصف السادس سيدو موليو المبونج الغربية للعام الدراسي التعلم جيدة لطلبة 

2113/2114. 

البحث الذي قامت هبا نوفيتا ساري بادلوضوع " ترقية مهارة الطالب يف ترتيب 

( لطلبة الصف index card matchمجلة السؤال من خالل الطريقة بطاقة قائمة ادلبارة )

ليدوغ  مدينة تاجنَتانج للعام الدراسي الثاين مبدرسة احلسٌت اإلبتدائية اإلسالمية ج
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، ويشرح أن ىذه الطريقة ديكن تطبيقها يف ادلدارس ألن حصلت عليها النتايج 2116

 .اجليدة

بعد أن قامت الباحثة بادلالحظة إىل بعض الرسائل العلمية وادلقاالت العلمية 

حث يف ادلذكورة السابقة، كانت ىناك إختالفات عديدة من حيث موضوع وموضع الب

عدد ن إبالتايل فىذا البحث وىي تركز الباحثة على ترقية إتقان مفردات اللغة العربية، و 

ادلفردات اليت يتقنها الطلبة سيزيد زيادة متعددة حىت يسهل عليهم فهم تعليم اللغة 

العربية. وبينما كانت الرسائل العلمية يف الدراسات السابقة أكثر تركيزا على دروس أخرى 

  على درس اللغة العربية. توليس



99 
 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 

 االستراتيجية التعليمية . أ

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

واستنادا إىل ىذا التعريف أن االسًتاتيجية ىي فن تصميم العملية يف احلروب، مثل كيفية 

القّوات البحرية. وعلى وجو عام ديكن ترتيب ادلوقف أواحليلة يف القّوات الربية كانت أو 

 1أن يقال أن االسًتاتيجية ىي األساليب ادلستخدمة لتحقيق األىداف.

االسًتاتيجية وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت ىي العلوم والفنون اليت تستخدم 

مبفهوم يتعلق وىذا  .ب والسالماألمة الوطنية إلجراء سياسات معينة يف احلر مجيع موارد 

لألنشطة للوصول إىل أىداف  وىي خطة دقيقة االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية 

 ددة.زل

ديكن تفسَت اإلسًتاتيجية كنمط من األظلاط العامة ألنشطة ادلدرس والطالب يف 

حتقيق أنشطة التعليم والتعلم للوصول إىل األىداف احملددة من. فهناك أربع اسًتاتيجيات 

 تعليم والتعلم اليت يتكون من األشياء التالية:أساسية يف ال

                                                             
1
  Syaiful Mustofa, Op.Cit. hlm 7. 
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 حتديد مواصفات ومؤىالت يف تغيَت السلوك وشخصية الطالب  .9

 اختيار ادلدخل التعليمي وفقا حلياة اجملتمع .0

الفعالة حبيث اختيار وحتديد اخلطوات واألساليب وطرق التدريس ادلناسبة و  .3

 نشطة التعليم.للمدرسُت يف تنفيذ أ ديكن استخدامو كمبادئ توجيهية

حتديد النظام ومعيار االكتمال األدىن يف ادلدرسة حبيث ديكن استخدامو   .4

التقييم ضلو نتائج التعلم ولتحسُت كمبادئ توجيهية للمدرسُت يف تنفيذ 

 0النظام التعليمي الشامل.

من البيان السابق، أن ىناك أربع مشكالت رئيسية ومهمة اليت جيب استخدامها  

للمدرسُت يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم للوصول إىل األىداف كمبادئ توجيهية 

 ادلطلوبة من التعليم.

اذلدف الرئيسي من االسًتاتيجية التعليمية ىو توفَت سهولة التعليم وبالتايل فإن 

االىتمام أو الًتكيز اخلاص على ادلتعلمُت. أما اذلدف من استخدام االسًتاتيجية فهو 

التحفيزية أو الفعالية للمتعلمُت يف اكتساب أو تنظيم ادلعرفة للتأثَت على الظروف 

 اجلديدة. إن تعريف االسًتاتيجية مبعٌت واسع يتكون من األشياء التالية:

 الًتكيز على جوانب ادلعلومات اجلديدة ادلختارة .9

                                                             
2
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan  Zain, Op.Cit.hlm 5. 
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 حتليل ادلعلومات أثناء االكتساب .0

 تنظيم أو تفاصيل ادلعلومات اجلديدة أثناء الًتميز .3

 يم بعد تنفيذ التعليمالتقي .4

 3كان التعليم ناجحا كطريقة إلزالة الشك. .5

ات أساس العاطفي وادلفاىيمي الذي يؤثر على لإلسًتاتيجي تولذلك كان

 4الواجبات البسيطة مثل تعليم ادلفردات أو الواجبات الصعبة مثل فهم اللغة أو إنتاجها.

 

 (index card match) استراتيجية بطاقة قائمة المبارة  . ب

 (index card match) تعريف استراتيجية بطاقة قائمة المبارة .9

( ىي اسًتاتيجية التعليم اليت ديكن index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )

ىذه االسًتاتيجية ىي اسًتاتيجية بشكل مثيل البطاقة اليت  استخدامها يف عملية التعليم.

ديكن أن يسهل الطالب يف مقابلة وفهم زلتويات من ادلادة وحتسُت إبداع الطالب يف 

 ادلعرفة وادلواقف وادلهارات حىت يتمكنوا من التطور بأنفسهم.التعلم ولتطوير 

                                                             
3
 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Angkasa Bandung, 2009), hlm 10. 
4
Ibid  
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راجعة تستخدم دلة ادلرحية االسًتاتيجىي  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )

السابقة. وسوى ذلك أن ىذه االسًتاتيجية ليست إلعادة الدرس ادلاضي فحسب، ادلواد 

 5لكن مناسبة لدرس اجلديد عند التعليم، وزاد العلم عند دخوذلم يف الفصل.

االسًتاتيجة ىي إحدى من  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )اسًتاتيجية 

 index cardبطاقة قائمة ادلبارة )اسًتاتيجية  6السابقة.راجعة ادلواد تستخدم دلادلرحية 

match)  من البطاقة اليت أمسكها. ىذه ىي ادلطلوب من الطالب حبث البطاقة ادلثيلة

الطريقة ىي وسيلة مرحية وفعالة دلراجعة ادلواد الدراسية. جيوز على الطالب يطابق البطاقة 

7مع أصحاهبم يف الفصل الدراسي.ادلثيلة ويلعب لعبا 
 index cardبطاقة قائمة ادلبارة )  

match)  ىي نوع من التعليم التعاوين عن طريق البحث على مثيل البطاقة وفقا لبطاقة

تدريب الطالب أكثر دقة وقوة  السؤال واألجوبة. واذلدف يف التدريس هبذه البطاقة ىو

 يف فهم ادلواد الدراسية.

ىي اسًتاتيجية لًتقية نشاط الطالب يف تعليم اللغة العربية ىذه االسًتاتيجية 

وخاصة يف ترقية إتقان ادلفردات، ألن ىذه االسًتاتيجية تشارك فيها الطالب بالتعاون مع 
                                                             

5
 Dian Anita Nugraha, et. al. “Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Think Pair 

Share (Tps) Yang Dilengkapi Media Kartu Berpasangan (Index Card Match ) Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Materi Ikatan Kimia Kelas XI Semester Gasal Sma N 2 Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012/2013”, dalam jurnal Pendidikan Kimia Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Sebelas Maret, Vol 2, No 4, 2013. 
6
 Agus Suprijono, Cooperative LearningTeori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), hlm 139. 
7
 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani dan Yappendis, 2017, hlm 240. 



03 
 

القدرة على التعليم من خالل أصحاهبم. يساعد التعلم التعاوين على التعلم النشط، 

عات صغَتة من ادلمكن تشجيع التعلم النشط بطريقة خاصة.  األنشطة التعاونية يف رلمو 

 (البحث على مثيل البطاقةبطاقة قائمة ادلبارة )كان يف تعليم اللغة العربية، اسًتاتيجية 

استخدام بىي إحدى من االسًتاتيجية ادلستخدمة لتذكَت الدرس وىو درس اللغة العربية. 

يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )اسًتاتيجية 

ديكن حتسُت حالة التعليم وإتقان ادلفردات حىت تعزز وعي الطالب ضلو  إتقان ادلفردات

البيئة اللغوية وتسهل على تعلم القرآن أو علوم الدين، ألن القرآن باستخدام اللغة العربية 

 اللغوية. واذلدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية  ىو احملادثة

فقط تنشيط  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )ال ديكن لتطبيق اسًتاتيجية 

الطالب كموضوع وموضع التعليم بل ديكن أيضا أن يؤدي إىل إبداع ادلدرس إليصال 

مادة ادلفردات يف تعليم اللغة العربية. ينبغي على ادلدرس فهم ادلادة وإعداد األدوات 

حىت ال  (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة ) تنفيذ اسًتاتيجية ادلناسبة للطالب يف

يعتمد ادلدرس على الكتب ادلدرسية فحسب وىي كمصادر التعلم بل لو القدرة على 

بطاقة قائمة تصميم الوسيلة التعليمية من البطاقات. كان التعليم باستخدام اسًتاتيجية 

بطاقة ديكن تطبيقها بشكل جيد. ولذلك بتطبيق اسًتاتيجية  (index card matchادلبارة )

 إتقان ادلفردات يف تعليم اللغة العربية.قادر على ترقية  (index card matchقائمة ادلبارة )
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 (index card matchبطاقة قائمة ادلبارة )وبالتايل فإن ادلقصود هبذه اسًتاتيجية 

ة وادلطلوب من الطالب حبث مثيال من اسًتاتيجية التعليم من خالل رلموعات صغَت 

البطاقة هبدف دتكُت الطالب من فهم ادلفاىيم اجلديدة ادلقدمة وىي درس اللغة العربية 

الثانوية باندار المبونج للحصول على إتقان  بودايالطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة 

 ادلفردات اجليد.

 (Index Card Matchمزايا وعيوب بطاقة قائمة المبارة ) .0

لكل االسًتاتيجية والطريقة مزايا وعيوب اعتمادا على كيفية عملها حبيث ديكن 

 التعليم يسَت جيدا. ومن مزايا ىذه االسًتاتيجية كالتايل:

 إظلاء البشاشة يف األنشطة التعليمية .9

 ادلادة التعليمية مثَتة الىتمام الطالب .0

 ترقية حالة التعلم  أكثر نشاطا وشلتعة .3

 الطلبة وصلت إىل مستوى من التعلم لإلتقانترقية نتائج تعلم  .4

8وقد مت التقييم مع ادلالحظة واللعبة. .5
  

 أما العيوب من ىذه االسًتاتيجية فهي كالتايل:

                                                             
8
Supriyono, “Penerapan Index Card Match Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas VI MIN SidomulyoLampung Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014”.(Skripsi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, 

Lampung, 2015), hlm 28. 



05 
 

 احتياج إىل وقت طويل للطلبة إلدتام الواجبات وادلناقشة .9

 الزم للمدرس إعطاء الفرصة الزائدة .0

 جيب أن يكون ادلدرس بروح دديقراطية  وادلهارات الكافية يف إدارة الصف  .3

 مطلوب من الطبيعة اخلاصة للطالب أو ادليل إىل التعاون يف حل ادلشكلة .4

 9.أصبحت حالة الفصل ضوضائية حبيث ديكن أن يعطل الفصل آخر .5

 (Index Card Matchخطوات تطبيق استراتيجية بطاقة قائمة المبارة ) .3

 خطوات استخدام االسًتاتيجية كما يلي:من   

أكتب األسئلة يف البطاقة ادلتفرقة، اليت مت تدريسها يف الفصل الدراسي. إجعل  .9

 بطاقة األسئلة الكافية دلطابقة نصف عدد الطالب.

 يف البطاقة ادلتفرقة،  اكتب اإلجابة لكل السؤال .0

 اعتبط كل البطاقات بأن تكون سللوطة بُت األسئلة واألجوبة .3

أعطي كل طالب بطاقة واحدة. فاشرح إليهم أن ىذه األنشطة ىي نظام  .4

 اللعبة بأن الطالب  ديسك بطاقة واحدة لكل إما سؤاال أو إجابة.

الطالب الذي حصل عليو رس الطلبة الستكشاف بطاقة اللعبة، يأمر ادلد .5

 األجوبة، يأمر ادلدرس باجللوس حسب أزواجو ادلناسب.

                                                             
9
Ibid. 
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 10بالقراءة اجلهرية.واحدا حسب السؤال واألجوبة  يقرأء الطلبة واحدا فمث .6

 ديكن إجراء ىذه االسًتاتيجية بنوع االختالف على النحو التايل:

تطوير البطاقة اليت حتتوي على مجل مع الكلمات ادلفقودة اليت جيب أن  .9

 الكلمات ادلفقودة. مثل، الرئيس اجلمهورية .....اجليش.تتطابق مع 

"ما ىيالطرق للتعامل  على السؤال مع اإلجابة. مثل تطوير البطاقة اليت حتتوي .0

 نوعة وادلناسبة.ابق البطاقة مافيها اإلجابة ادلتالبد للطالب يط. مع الصراع" 

عندما يقدم كل طالب مناقشة مجاعية، اطلب منهم احلصول على بعض 

  11اإلجابات من الطالب اآلخرين. 

  (Index Card Matchقائمة ادلبارة )اسًتاتيجية بطاقة أما رأي آخر من خطوات تطبيق 

 كالتايل: فهي

 جعل ادلدرس قطعة من القراطيس تطابق بعدد الطلبة يف غرفة الصف. .9

 قسم القراطيس إىل قسمُت متساويُت. .0

 يف نصفها مكتوبة بالسؤال، لكل القرطاس سؤاال واحدا .3

 يف القرطاس آخر اكتب األجوبة من السؤال اليت مت إنشاءه من قبل.  .4

 اعتبط كل البطاقات بأن تكون سللوطة بُت األسئلة واألجوبة.  .5

                                                             
10

 Melvin L. Silberman, Loc.Cit. 
11

Ibid, hlm 241. 
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أعطي كل طالب بطاقة واحدة. فاشرح إليهم أن ىذه األنشطة ىي أنشطة  .6

 للبحث على مثيل البطاقة.

اطلب من الطلبة الكتشاف مثيل البطاقة. إذا كان الطلبة قد اكتشفوا على   .7

جيوز عليهم أن خيرب مثيل البطاقة، فعليهم جيلسون جنبا إىل جنب وال 

 أصحاهبم اآلخرين عن ادلواد اليت حصلوا عليهم.

عد أن يكتشفوا على مثيل البطاقة ،ىم جيلسون ويقرأون األسئلة اليت ب .8

 حصلوا عليهم متبادال بالقراءة اجلهرية.

 90االستنباط. .9

استنادا إىل بعض اآلراء السابقة، تستنبط الباحثة أن اذلدف من تطبيق 

ىي تدريب الطالب على تذكر    (Index Card Matchبطاقة قائمة ادلبارة )اسًتاتيجية 

حبيث ديكن لعملية التعليم تسَت جيدة  قوة الفهم على ادلادة التعليمية بسهولة ولديهم

 .والقدرة على ترقية نتائج التعلم لدى الطالب

 

 ج. مفردات اللغة العربية

 تعريف المفردات .9

                                                             
12

Agus Suprijono, Loc.Cit. 
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 ادلفردات يف اللغة العربية وىذا ادلعٍت سواء أ كانت يف اللغة اإلصلليزية ىي 

vocabulary   ىي رلموعة من الكلمات أو خزينة الكلمات ادلعروفة ببعض الناس أو

الفرقة وىي جزء من اللغة.  والتعريف اآلخر من ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت 

  ترتيب اجلمل اجلديدة.يفهمها الشخص وديكن استخدامها يف
13

 

، للغة اليت ىي مهمة جدا إلتقاهنا إحدى من العناصر الثالثةادلفردات ىي 

تستخدم ادلفردات يف اللغة ادلنطوقة أو ادلنطوقة ادلباشرة واللغة ادلكتوبة واليت ىي أدوات 

 لتحسُت ادلهارات اللغوية.

للغة العربية. فهم ادلفردات ىي واحدة من أىم  اجلوانب إلتقان اللغة وىي ا

النصوص ادلكتوبة أو ادلنطوقة متعمدا على إتقان ادلفردات. جيب على كل الشخص 

وبالتايل فهناك  14تطوير إتقان ادلفردات ليكون قادرا على احملادثة باللغة األجنبية )العربية(.

ت العديد من االسًتاتيجية اليت ديكن استخدامها لًتقية إتقان ادلفردات وخاصة دلفردا

  اللغة العربية.

                                                             
13

 Syaiful Mustofa, Op.Cit. hlm 61. 
14

 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktek, (Misykat: Malang, 

2012), hlm 83. 
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يقصد بإتقان مفردات اللغة العربية ىو قدرة الشخص على استخدام الكلمات 

ولذلك ال يلزم الطالب يف  15صل والتفاعل مع اآلخرين باستخدام اللغة العربية. ايف التو 

و يقتصر على ادلواد الدراسية عملية التعليم لفهم وإتقان مجيع مفردات اللغة العربية ولكن

تطابق ادلناىج الدراسية احملددة حبيث ال يوجد حد األقصى لعدد ادلفردات اليت البد  اليت 

 أن يتقنها الطالب حىت تسَت أنشطة التعليم جيدة.

 أهداف تعليم مفردات اللغة العربية  .2

 أىداف عامة من تعليم مفردات اللغة العربية كما يلي:

 أو فهم ادلسموع تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطلبة بوسيلة القراءة (9

تدريب الطلبة لتكون قادرة على نطق ادلفردات بنطق صحيح ألن النطق  (0

 الصحيح ىو جيعل ويفهم إىل مهارة الكالم القراءة حبسن وصحيح.

 فهم معٌت ادلفردات مركبا يف اجلملة أو مفردا أو رلازيا  (3

قادر على تقدير ووضع مفردات بالتعبَت الشفهي )الكالم( والكتابة   (4

 16.نشائي( وفقا لسياقها الصحيح)اإل

 

                                                             
15

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

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar(Penelitian Tindakan Pada Siswa Kelas I MI Nurul 

Hakim Kediri Lombok Barat Tahun 2015), dalam jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol 9, No 1, 2015. 
16

 Syaiful Mustofa, Op.Cit. hlm 63. 



32 
 

 أنواع مفردات اللغة العربية .3

 17قال طعيمة أن تفصيل ادلفردات وىي كما يلي:

 ادلفردات من ناحية ادلهارة اللغوية (9

 ادلفردات للتفهيم إما منطوقا وإما يف احملادثة والقراءة. . أ

 ادلفردات للكالم، وىي ادلفردات ادلناسبة لإلتصال رمسية كانت أو عادية. . ب

ج. ادلفردات للكتابة وىي ادلفردات ادلناسبة اليت البد منها اختيارىا كي ال 

خيطئ للقارئ. تتكون ىذه الكتابة من كتابة غَت رمسية مثل كتابة 

 الكتب، الرسالة العلمية، واجملالت وغَتىا.

سياق من الاليت ديكن تفسَتىا السياقية وىي ادلفردات  د. ادلفردات الكامنة

وادلفردات التحليلية ىي ادلفردات اليت ديكن حتليلها الذي وردت فيو. 

 خصائص الكلمات ادلشتقة.استنادا إىل 

 ( ادلفردات من ناحية ادلعٌت0

 وىي الكلمات األصلية ادلشتقة من الفعل أو ادلصدر. توىادلفردات احمل . أ

ف اجلر ادلفردات يف اجلملة كأحر تربط ادلفردات الوظيفية وىي الكلمات اليت  . ب

 وأدوات االستفهام وغَتىا.

                                                             
17

Ibid. hlm 63. 
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ال تنقل معٌت معينا وىي مستقلة بذاهتا ج. ادلفردات ادلركبة وىي ادلفردات اليت 

الكلمات األخرى ليدل على معان واحد ويقال بالعبارة وإظلا حتتاج إىل 

 االصطالحية. 

 ادلفردات من ناحية خصائصها (3

مها الفرد يف الكلمات اخلادمة وىي الكلمات العامةاليت تيستخد . أ

 مواقف احلياة العادية أو استخداماتو الرمسية غَت التخصصية.

الكلمات التخصصية،ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت تنقل معاين   . ب

خاصة ألو تستخدم بكثرة يف رلال معُت. وتسمى أيضا بالكلمات 

 .utility wordsوالكلمات االستخدامية  local wordsاحمللية 

 ناحية استخدامهاادلفردات من  (4

وىي رلموع الكلمات اليت يكثر  active wordsالكلمات النشيطة  . أ

الفرد من استعماذلا  يف الكالم أو الكتابة أو حٌت يسمعها أو يقرؤىا 

 بكثرة.

وىي رلموع الكلمات اليت حيتفظ  passive wordsالكلمات اخلاملة   . ب

الفرد هبا يف رصيد اللغوي وإن مل يستعملها. وىذا النوع من ادلفردات 
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لو على الصفحة  اليت يفهم الفرد دالالتو واستخداماتو عندما يظهر

 ادلطبوعة أو إىل مسعو.

ما ىناك رلموعة من األساس يف اختيار ادلفردات يف تدريس األجنبية لغَت الناطقُت هبا ك

 18يلي:

 اختيار ادلفردات ادلشهورة . أ

اختيار ادلفردات ادلشهورة يف البلدان العربية وبعضو يف البلدان غَت   . ب

 العربية

 احملددة وىي الكلمات ادلستخدمة يف رلال زلددج. اختيار ادلفردات 

الكلمة ادلهجورة نادرة د. اختيار الكلمات ادلشهورة وادلعروفة وترك 

 االستخدام

عدة رلاالت يف وقت كلمات اليت ديكن استخدامها يف ه. اختيار ال

 اليت ال ختدم إال رلاالت زلدودة واحد على تلك

و. اختيار الكلمات اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك 

 قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليالالكلمة العامة اليت 

 ز. اختيار الكلمات العربية ويقارن بلغات أخرى

                                                             
18

Ibid. hlm 65. 
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 الثانوية  بوداياتعليم مفردات اللغة العربية بمدرسة  .4

 بودايادلدرسة مت دمج اللغة العربية يف ادلناىج الدراسية للمدارس احلكومية خاصة 

، لكن االىتمام بتعلم اللغة العربية يف اجملتمع يقال إنو منخفض. وبالتايل فإن  الثانوية

 العرية واحدة من احملتويات احمللية.قرار العديد من ادلدارس الثانوية  جلعل اللغة 

و عام، فهناك ادلشكالت اليت يواجو الطالب وىي القدرات لديهم غَت على وج

ادلتناجسة واىتمامهم باللغة العربية منخفضة واطلفاض إتفان مفردات اللغة العربية لدى 

الطالب. وللتغلب على ىذه ادلشكالت تتطلب إىل بعض اخلطوات وىي باستخدام 

 يقة واالسًتاتيجية لدعم تعليم اللغة العربية يف ادلدارس.الطر 

كانت قدرات ادلدرس مل تكن كافية لتلبية احتياجات الطالب خاصة للطالب 

ولديهم وسائل التعليم أكثر تعقيدا من ادلدرس كفاءة اللغوية يف احملادثة لديهم  الذين 

 نفسو.

لطالب إىل ادللل وال يرغبون كان نظام التعليم الرتيب وأقل تنوعا وجذابا يسبب ا

يف التعلم. ويف الفصل الدراسي غالبا ما يتم إعطاء الطالب نظريات حىت ال يشعر 

الطالب بفوائد تعلم اللغة العربية، وباإلضافة إىل أن ىذه ادلفردات ال تليب هبدف 
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من  9522/0222والذي جيب عليهم قادرون على إتقان الطالب للمدرسة الثانوية 

 19.ادلفردات

 الثانوية بودايااشتمال تعليم اللغة العربية مبدرسة  . أ

كان اشتمال تعليم اللغة العربية يف ادلدارس ىو ادلوضوع عن التعريف بالنفس، 

األدوات ادلدرسية، األعمال، العنوان، األسرة، أعضاء اجلسم، النشاط اليومية، يف البيت، 

 يف ادلدرسة، الساعة والتنزه وىلم جرا.

ادلادة التعليمية من عناصر اللغة وادلهارات اللغوية. عناصر اللغة يتكن من تتكون 

األصوات، ادلفردات والقواعد اللغوية. أما ادلهارات اللغوية تتكون من القراءة، الكتابة، 

 20واالستماع.

 مؤشرات إتقان المفردات  .5

 :وىذه ادلؤشرات ما يلي

 يقدر الطالب على ترمجة أظلاط ادلفردات باجليد. . أ

 باجليدة والصحيحة.يقدر الطالب على نطق وكتابة ادلفردات   . ب

 21.يقدر الطالب على استخدامها يف اجلملة الصحيحة  نطقا أو كتابة ج. 

                                                             
19

http://repository.uin-malang.ac.id/2138/7/2138.pdf 
20

 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah, ( CV. Gemilang: Surabaya, 2018), hlm 92. 
21

 Syaiful Mustofa, Op.Cit. hlm 60. 
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يف تعليم اللغة العربية ىناك العديد من ادلؤشرات كما ذكر أعاله وجيب حتقيقها 

حبيث ديكن القول أن الطالب يتقنون مادة ادلفردات ادلقدمة، ويف ىذا احلال تستخدم 

للحصول على ادلؤشرات يف  (Index Card Matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )الباحثة 

 ادلفردات.ترقية عدد 

على للعبة مع البحث ىي ا (Index Card Matchاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )اسًت 

مثيل البطاقة، لكل طالب لو البطاقة مافيها األسئلة واإلجابة، وادلطلوب من الطالب 

للبحث على مثيل البطاقة مث جيلسون جنبا إىل جنب بعد أن يكتشفوا مثيل البطاقة 

 مؤشرات الطالب يف مهارة نطق ادلفردات.فجاز عليهم شرح البطاقة دلعرفة 

ويف ىذا البحث تقوم الباحثة بدورتُت أو أربع لقاءات، يف كل من لقائُت ستقدم 

الطالب التقييم ادلكتوب دلعرفة حتقيق ادلؤشرات يف إتقان ادلفردات إما يف الًتمجة والكتابة 

 أو التطوير يف شكل اجلملة.

 اإلطار التفكيري .6

لعربية من خالل الطريقة احملاضرة وطريقة االستجواب والواجبات يتم تعليم اللغة ا

منفردا كان أو رلموعا. كان إتقان ادلفردات لدي الطالب منخفضا حىت يشعر بالصعوبة 

يف مقابلة تعلم اللغة العربية. وتعليم اللغة العربية غَت جذابة ويسبب الطالب إىل النعاس 

تكسل الطالب للقيام بالسؤال والواجبات واستماع يوأهنم ال يرغبون يف عملية التعليم. 
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بيان ادلدرس. ومل يتكمل العديد من والواجبات ادلنزيلية ألهنم ال يفهمون بيان ادلدرس يف 

الفصل الدراسي. كثَت منهم يسكتون أثناء التعليم. ىذه احلاالت تدل على أن الطالب 

 أقل اىتماما بتعليم اللغة العربية.

التغيَت يف عملية التعليم لتحسُت اىتمام الطالب يف تعلم يتطلب إىل ولذلك 

اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة اللغة العربية. وديكن إجراء تعليم اللغة العربية بتطبيق 

(Index Card Match) . باستخدام ىذه االسًتاتيجية، كانت عملية التعليم أكثر شلتعة

ادلادة مع مثيل البطاقة وشلارسة العمل على ومثَتة الىتمام الطالب يف التعليم وعرض 

السؤال وتعبَت اآلراء. من خالل ىذا النشاط قادر على ترقية اىتمامم يف تعلم اللغة 

العربية خاصة يف إتقان ادلفردات. استنادا إىل البيان أعاله، فيمكن للباحثة أن تشرح 

 اإلطار التفكَتي يف البحث اإلجرائي على النحو التايل:
 

  

 

لرسم البيان األولا  
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 مدرس اللغة العربية

تعليم اللغة العربية 
 التقليدية

زيادة الرغبة يف التعلم 
 وإتقان ادلفردات

اسًتاتيجية بطاقة تطبيق 
قائمة ادلبارة 

(Match) 

الرغبة يف التعلم ليست 
 األمثل
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Inggris 
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Pkn GTT  
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Islam 

12 Desi Susianti, 

S.Pd 

- S.1. Bhs. 

Inggris 

Bahasa 

Inggris 

GTY  

13 Rini Danuwanti, 

S.Pd 

- S.1. Ekonomi Ekonomi GTY  

14 Hilman Aziz, 

S.Pd.I 

- S.1.  PAI P A I  / Bhs. 

Arab 

GTY  

15 Endang 

Purwanti, S.Pd 

- S.1  

Bhs.Indonesia 

Bahasa 

Indonesia 

GTT  

16 Karlina Putri 

S.Pd 

- S.1. Geografi Geografi GTT  

17 Kitti Kartika 

Juni, S.Pd 

- S.1. Biologi Biologi GTT Kepala 

Lab.IPA 

18 Arini Marina, 

S.Pd 

 

- S.1. Kimia Kimia GTT  

19 Hadie Wijaya 

Kesuma, S.Pd 

- S.1. 

Matematika 

Matematika GTT  

20 Eko 

Mardiyanto, 

S.Pd 

- S.1.  Penjaskes Penjaskes GTT  

21 Syamsurrizal, 

S.Kom 

- S.1. Komputer TIK GTT  

22 Laila Yunitasari, 

S.Pd 

- S.1. 

Matematika 

Mulok GTT  
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 باندار المبونجاألىلية الثانوية  بودايادبدرسة  عدد الطلبةبيانات  .7

 بيانات عدد الطلبة بني العام إىل العام .1

 بيانات عدد الطلبة اليوم .0

 باندار المبونجاألىلية الثانوية  بودايادلدرسة  أحوال تسهيالت .8

 وىي كالتايل: دار المبونجباناألىلية  الثانوية  بودايادلدرسة  أحوال تسهيالتأن 

 التسهيالت من ناحية البنية ( أ

 الغرفة 1:  ادلدرسةغرفة رئيس  .1

 الغرفة 1 :  غرفة ادلدرسني .0

 الغرفة 5 :  غرفة التعلم .5

 الغرفة 1 :  غرفة اإلدارة .1

 الغرفة 1 : غرفة خمترب العلوم .3

 الغرفة 1:   غرفة ادلكتبة .6

 الغرفة 1:   غرفة ادلشورة .7

 الغرفة 1:  غرفة ادلخترب، واحلاسوب .8

 الغرفة UKS   :1غرفة  .9

 الغرفة 1:   ادلخزن .12
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 الغرفة 1:  لرئيس ادلدرسةاحلمام  .11

 الغرفة 2 : احلمام للمدرسني .10

 الغرفة 6 :  احلمام للطلبة .15

 الغرفة 1:  غرفة حارس ادلدرسة .11

 الغرفة 2:   ادلقصف .13

 الغرفة 1:   ادلصلى .16

 تسهيالت التعلم  ( ب

 ميدان الرياضية وادلراسم . أ

 4جدول 

 Lapangan 
Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 

Kondisi Keterangan 

1. Lapangan Olahraga 

    a. Bulu tangkis 

    b. Futsal 

c. Basket 

2. Lapangan Upacara 

 

1 

1 

1 

1 

 

15 x 20 

10 x 20 

10 x 20 

20 x 40 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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 غرفة التعلم األخرى  . ب

 5جدول

 

 التسهيالت الداعمةج. 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة البحث . ب

No Jenis الغرفةan 
Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 

Kondisi Jenis 

 anالغرفة

Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 

Kondisi 

1. Perpustakaan 1 7 x 15 Baik Lab. 

Komputer 

1 7 x 10 Baik 

2. Musholah 1 7 x 7 Baik Lab. IPA 1 7x5 Baik 

No Listrik Air bersih 

1 PLN Sumur bor 

2 220 Volt  

3 900 - 2.200 VA  
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 للصف الدراسي استنادا إىل خطوات البحث اإلجرائيتعقد نتيجة البحث 

( يف ترقة إتقان مفردات Index Card Matchباستخدام اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )

باندار المبونج، األىلية الثانوية  بودايالطلبة الصف احلادي عشر دبدرسة اللغة العربية 

 وستقوم الباحثة بوصف البيانات على النحو التايل:

 Index Cardباستخدام اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )قبل إجراء التعليم 

Match) كان تعليم اللغة العربية أكثر استخدامو من خالل الطريقة احملاضرة حىت صار ،

الطلبة أقل نشطا أثناء عملية التعليم اجلارية. ىذا احلال يسبب الطلبة إىل قلة إتقان 

يشعر الطلبة بالصعوبة يف فهم درس اللغة العربية باجليد مفردات اللغة العربية حبيث 

والطلبة الراسب  13طالب أو % 5واحلسن. كان الطلبة الناجح يف ذلك الفصل ىم 

بطاقة قائمة ادلبارة . بعد تطبيق ادلدرس اسًتاتيجية التعليم 83طالبا أو % 17ىم 

(Index Card Match) كن النظر إليو من إجراء  وصلت نتائج الطلبة إىل الًتقية، وىذا دي

 كل الدورة واليت تتكون من اخلطة والتنفيذ وادلالحظة والتفكري على النحو التايل:

 

 

 

 الدورة األولى  .1
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 اخلطة . أ

 ويف ىذه ادلرحلة تقوم ادلدرسة باخلطوات التالية:

 حتديد ادلادة األساسية عن مفردات اللغة العربية (1

 (Index Card Matchادلبارة )بطاقة قائمة تطبيق اسًتاتيجية التعليم  (0

 جعل خطة تنفيذ التعليم  (5

 إستعداد أوراق ادلالحظة (1

 إستعداد وسائل التعليم وىي بطاقة ادلفردات، ادلقالة والكتب (3

 بطاقة  من بطاقة األسئلة واألجوبة 12استعداد أدوات التقييم وىي  (6

 التنفيذ  . ب

يف  0218أكتوبر  0الدورة األوىل يوم الثالثاء يف التاريخ يف ادلدرسة لقائني تعقد 

يف الساعة أكتوبر  16ويف التاريخ العاشرة ومخسني الساعة نصف العاشرة إىل الساعة 

أوال العاشرة ومخسني. قبل دخول الفصل، استشارت الباحثة نصف العاشرة إىل الساعة 

ة التعليم. ومن نتائج البحث اليت مع ادلدرس إلعداد جهاز التعليم وكل ما يتعلق بعملي

قامت هبا الباحثة ديكن أن تؤخذ البيانات عن نتائج التعلم لدي الطلبة. ويف تنفيذ ىذه 

أعضاء اجلسم الدورة، فإن ادلادة اليت يتم تسليمها ادلدرسة وىي مفردات اللغة العربية عن 

 .(Index Card Matchبطاقة قائمة ادلبارة )بتطبيق اسًتاتيجية 
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على النحو  (Index Card Matchبطاقة قائمة ادلبارة )كان تطبيق اسًتاتيجية 

 التايل:

تفتح ادلدرسة الدرس بقراءة الدعاء وتقرأ كشق الغياب وتقدم التشجيع  (1

 والتقدير إىل الطلبة.

تقدم ادلادة التعليمية كالعلوم األساسية وتوجيو الطلبة ادلعلومات عن واجبات  (0

 الطلبة.

 ة بطاقة األسئلة واألجوبة ادلبعثرةتوزيع ادلدرس (5

 حبث كل طالب مثيال من البطاقة (1

 بعد أن يكتشف الطالب مثيال من بطاقتو جيلس جنبا إىل جنب (3

 يشرح كل طالب النتيجة احملصولة (6

 

 

 

 

 ج. ادلالحظة 

 مالحظة ادليدانية  .1
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من الطلبة ينامون  كثرياستنادا إىل ادلراقبة يف مالحظة ادليدانية فيمكن النظر إليو  

يعتادون منظورة بأهنم مل احلالة بأصدقائهم أثناء عملية التعليم اجلارية. وىذه ويتحدثون 

. ىذه ادلشكالت وىي توجيو ادلدرس (Index Card Matchبطاقة قائمة ادلبارة )باستخدام 

 لتحسني إتقان الفصل بشكل شامل.

أوراق و يف راق ادلالحظة. تعقد ادلدرسة ادلالحظة عند التعليم باستخدام أو 

مثيل البطاقة، ونشاط الطلبة يف تعبري مشاركة  الطلبة للبحث على على حتتوي  ادلالحظة

 آرائهم واالستماع إىل إجابات من أصدقائهم.

 نتائج التعلم .0

لتحديد نتائج التعلم فتقوم الباحثة باإلجراءات يف البحث اإلجراء للصف 

 األوىل. أما بيانات نتائج الطلبة فهي على النحو التايل: يف اللقاء األول للدورةالدراسي 

 

 

 

 

 7جدول 
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لدرس اللغة العربية لطلبة الصف تعلم إتقان المفردات في الدورة األولى  نتائج
 باندار المبونج األهلية  الثانوية  بوداياالحادي عشر بمدرسة 

  8112/8119للعام الدراسي 
 

معيار  اجلنس أمساء الطلبة الرقم
االكتمال 

 األدىن

  النتيجة  

البيانات     
 األولية

 البيان الدورة األوىل

1 Aby Kusuma L 72 82 82 كامل 
0 Ajeng Amelia L P 72 73 82 كامل 
5 Amanda Putrid A P 72 63 63 غري كامل 
1 Anggi Pratama L 72 63 63 غري كامل 
3 Apriyansyah L 72 63 62 غري كامل 
6 Asyira Huda L 72 92 93 كامل 
7 Diana Dewi P 72 62 72 كامل 
8 Indah Lestari Idris P 72 62 72 كامل 
9 Kharisma Aulia P P 72 62 63 غري كامل 
12 Kinanti Senja T P 72 68 73 كامل 
11 M Raka Nevanka L 72 63 72 كامل 
10 M Yopi Lasuardi L 72 32 62 غري كامل 
15 Novender Perdian P L 72 33 33 غري كامل 
11 Oke Nurya P P 72 32 33 غري كامل 
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13 Panca Satika A L 72 63 63 غري كامل 
16 Rizky Triansyah L 72 33 62 غري كامل 
17 Sekar Sari P 72 62 72 كامل 
18 Tomi Dwi K L 72 33 82 كامل 
19 Wulan Apriyani P 72 33 72 كامل 
02 Yudi Effendi L 72 68 62 غري كامل 

 

 التفكري .5

ويف  كلما زادت خطوات التعليم ادلستخدمة، زادت نتائج التعلم لدى الطلبة.

ىناك ىذه الدورة األوىل أظهرت زيادة نتائج التعلم لدى بعض الطلبة، ولكن ال تزال 

 احملددة. تصحيح خاصة للطلبة الذين حيصلون على النتيجة أقل من ادلعايريالاحلاجة إىل 

أن على حتسني نتائج التعلم لدى الطلبة.  ةقادر  ةوبالتايل فالبد للمدرس

التصحيح الذي أجرى ادلدرس ىو حتسني نشاط الطلبة يف مجع البيانات واختبار 

كان الطلبة أكثر نشطا يف عملية التعليم وأكثر إبداعيا يف مجع البيانات الفرضية. إذا  

 ، فإن العديد من الطلبة الناجح يف ادلواد الدراسية.ادلطلوبة من ادلصادر ادلتنوعة

ويف الدورة األوىل، كانت خطوات تطبيق اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة أقل 

ىناك مل حيصلوا على النتيجة اجليدة. ولذلك الذين فعالة، ألن ىناك العديد من الطلبة 
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لى سبيل ادلثال يف مجع احلاجة إىل الًتقية حبيث تسري خطوات التعليم بشكل جيد، وع

تشجيع الطلبة وإعطائهم حرية للبحث عن ادلعلومات  ةالبيانات جيب على ادلدرس

من  ونبتوجيو الطلبة حىت يتمكن ةقوم ادلدرست خرى.ادلختلفة األادلطلوبة من مصادر 

تطوير القدرة على التفكري من خالل تقدًن السؤال، وحتفيز الطلبة حبيث أهنم ال خيافون 

دلن يشجع للقيام بالسؤال والتعبري عن اآلراء نال اذلدية اآلراء وتقدًن السؤال، عن ري للتعب

 من ادلدرسة  حىت ال يسبب إىل اخلوف لدى الطلبة. 

ة الثاني ةفيعقد يف الدور بناء على نتيجة التفكري التفكري يف الدورة األوىل،  (1

 :لتايلالتصحيح  بتخطيط اإلجراء كا

محاس الطلبة عند التعليم باستخدام اسًتاتيجية بطاقة حتافظ ادلدرسة على  ( أ

 (.Index Card Matchقائمة ادلبارة )

( Index Card Matchتشرح ادلدرسة خطوات اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )  ( ب

 حىت يفهم الطلبة وأكثر تركيزا على فهم ادلادة.

لتعليم وفهم ادلادة تشجع الطلبة بإعطائهم اذلدية وختربىم لينشطوا يف اتباع اج( 

 Index Cardاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة ) باجليد من خالل استخدام

Match.) 

 للتعبري عن إجاباهتم وآرائهم.د( تشجع الطلبة 
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 القررات (0

استنادا إىل نتيجة التعليم يف الدورة األوىل، أن الطلبة الذين حيصلون على 

ولذلك ىناك احلاجة إىل التقييم والتصحيح يف الدورة األوىل إىل  طالبا. 12النتيجية ىم 

وتزيد نتائج التعلم لدى الدورة الثانية حىت ينشط الطلبة ويفهم ادلادة اليت قدمتها ادلدرسة 

 .الطلبة

 الدورة الثانية .8

 0218أكتوبر  5يوم الثالثاء يف التاريخ الدورة الثانية يف  لقائني ادلدرسة  تعقد

أكتوبر يف الساعة  52يف الساعة نصف العاشرة إىل الساعة العاشرة ومخسني ويف التاريخ 

. يف كل الدورة تتكون من أربع اخلطوات وىي نصف العاشرة إىل الساعة العاشرة ومخسني

 اخلطة، التنفيذ، ادلالحظة والتفكري.

 اخلطة . أ

وعلى وجو عام كانت األنشطة يف مرحلة التصحيح التخطيط للدورة الثانية، 

 ويف ىذه ادلرحلة تقوم ادلدرسة باخلطوات التالية: مساواة بالدورة األوىل

 حتديد ادلادة األساسية عن مفردات اللغة العربية (1

 (Index Card Matchتطبيق اسًتاتيجية التعليم بطاقة قائمة ادلبارة ) (0

 جعل خطة تنفيذ التعليم  (5



72 

 

 إستعداد أوراق ادلالحظة (1

بطاقة و  إستعداد وسائل التعليم وىي بطاقة ادلفردات، ادلقالة والكتب (3

 وفقا للمادة التعليمية األسئلة واألجوبة

 التنفيذ  . ب

كانت اخلطة اليت قامت هبا الباحثة يف الدورة الثانية ىي التصحيح من العيوب 

 .(Index Card Matchسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )مع االيت ال تطابق 

 إلجراءات يف الدورة الثانية على النحو التايل:أن ا

 تفتح ادلدرسة الدرس بالسالم وقراءة الدعاء مث تقرأ كشق الغياب . .1

 تلقي ادلدرسة أىداف التعليم وتشجيع الطلبة. .0

قبل تسليم ادلادة، تقدم ادلدرسة السؤال تتعلق بادلادة ادلدروسة من قبل، 

 وتشجيع الطلبة قبل الدراسة. احملصولةمث تلقي ادلدرسة أىداف التعليم 

 عرض ادلعلومات .5

 تقدم ادلدرسة ادلادة بشكل واضح ووكثيف.

 توزيع ادلدرسة بطاقة األسئلة واألجوبة بشكل عشوائي .1

 توجيو ادلدرسة الطلبة .3

 توجيو الطلبة للبحث على مثيل البطاقة مث جيلسون جنبا إىل جنب
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 تستنتج ادلدرسة النتائج من التعليم .6

 التقييم .7

 أسئلة. 12الدورة الثانية تعقد االختبار البعدي الذي حيتوي على يف 

 تقدم ادلدرسة اذلدية إىل الطلبة الذين حيصلون على النتيجة األعلى.  .8

 ج. ادلالحظة

 ادلالحظة ادليدانية (1

ويف الدورة الثانية أن الطلبة حيبون التعليم، وىم ال يتأوىون عند إعطاء ادلدرسة 

ادلدرسة بتهيئة الطلبة لالستماع إىل شرح ادلادة وىم ينشطون . تقوم االختبار القبلي

ويتحمسون ليسئلوا عن ادلادة اليت مل يفهموىا حبيث تكون عملية التعليم منظمة 

 ومكيفة.

ويف اللقاء الثاين للدورة الثانية استعد الطلبة استعدادا تاما عند دخول ادلدرسة إىل 

للبحث على مثيل البطاقة. يقوم الطلبة  الفصل والتصعب ادلدرسة يف تنظيم الطلبة

 بالتعاون اجليد يف االنتهاء من واجباهتم.

تقوم ادلدرسة هبذه ادلالحظات أثناء عملية التعليم اجلارية باستخدام أوراق 

مشاركة  الطلبة للبحث على مثيل البطاقة، على حتتوي  أوراق ادلالحظةو يف ادلالحظة. 

 واالستماع إىل إجابات من أصدقائهم.ونشاط الطلبة يف تعبري آرائهم 
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 نتائج التعلم (0

لتحديد نتائج التعلم فتقوم الباحثة باإلجراءات يف البحث اإلجراء للصف 

 يف اللقاء األول للدورة الثانية. أما بيانات نتائج الطلبة فهي على النحو التايل:الدراسي 

 

 2جدول 
لدرس اللغة العربية لطلبة الصف  إتقان المفردات في الدورة الثانية نتائج تعلم

 باندار المبونج األهلية الثانوية  بوداياالحادي عشر بمدرسة 
  8112/8119للعام الدراسي 

معيار االكتمال  اجلنس أمساء الطلبة الرقم
 األدىن

  النتيجة  

البيانات     
ليةو األ  

الدورة 
 األوىل

الدورة 
 الثانية

 البيان

1 Aby Kusuma L 72 82 82 83 كامل 
0 Ajeng Amelia L P 72 73 82 82 كامل 
5 
 

Amanda Putrid A P  
72 

 كامل 72 63 63

1 Anggi Pratama L 72 63 63 72 كامل 
3 Apriyansyah L 72 62 62 62 غري كامل 
6 Asyira Huda L 72 92 93 92 كامل 
7 Diana Dewi P 72 62 72 73 كامل 
8 Indah Lestari 

Idris 

P 72 62 72 72 كامل 
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9 Charisma Aulia P P 72 62 63 73 كامل 
12 Kinanti Senja T P 72 68 73 73 كامل 
11 M Raka Nevanka L 72 63 72 73 كامل 
10 M Yopi Lasuardi L 72 32 62 72 كامل 
15 Novender 

Perdian P 

L 72 33 33 63 غري كامل 
11 Oke Nurya P P 72 32 33 72 كامل 
13 Panca Satika A L 72 63 63 72 كامل 
16 Rizki Triansyah L 72 33 62 82 كامل 
17 Sekar Sari P 72 62 72 72 كامل 
18 Tomi Dwi K L 72 33 82 83 كامل 
19 Wulan Apriyani P 72 33 72 73 كامل 
02 Yudi Effendi L 72 68 62 72 كامل 

 

 

 

 

 

 

 

 9جدول 
 األولى والثانية المردات للدورةتائج نخالصة 

الطلبة الذين   النتيجة ادلعتدلة التنفيذ
حيصلون على 

الطلبة الذين  
مل حيصلوا 
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معيار 
االكتمال 

 األدىن

على معيار 
االكتمال 

 األدىن
 ادلائوية العدد ادلائوية  العدد  

البيانات 
 األولية

طالب 5 65،5 طالبا 17 % 13   83% 

طالب  12 68،3 الدورة األوىل  طالب 12 32%   32% 
طالبا 18 71 الدورة الثانية  %12 طالبان 92% 

 

 

حصلت على البيانات أن نتائج الطلبة يف الدورة  استنادا إىل اجلدول أعاله،

. ويف الدورة األوىل أن الطلبة الذين 71ويف الدورة الثانية وصلت إىل  68،3األوىل وىي 

طالبا.   18ة الثانية وصلت إىل طالب ويف الدور  12حيصلون على نتيجة ادلفردات ىم 

طالبا،  17ويف الدورة األوىل أن عدد الطلبة الذين مل حيصلوا على نتيجة ادلفردات ىم 

أما بالنسبة لتطوير نتائج تعلم ادلفردات يف درس  طالبان. 0ويف الدورة الثانية وصلت إىل 

 لتالية:اللغة العربية  للدورة األوىل والثانية فيمكن النظر إىل الصورة ا
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 الرسم البيان الثاني
 تائج المردات للدورة األولى والثانيةنخالصة 

 

 

 

الرسم البياين أعاله، يعرف أن ىناك الًتقية يف نتائج تعلم ادلفردات استنادا إىل 

 األىلية الثانوية بودايااليت وصلت إىل معيار االكتمال لطلبة الصف احلادي عشر دبدرسة 

سًتاتيجية بطاقة قائمة اتطبيق . وقبل 0218/0219باندار المبونج للعام الدراسي 

أن نتائج تعلم ادلفردات لدى الطلبة منخفضة، ىذه احلالة  (Index Card Matchادلبارة )

طالبا، والناجح  02احملصولة من البيانات األولية أن عدد الطلبة يف ذلك الفصل ىم 

 .83طالبا أو % 17الطلبة الراسب فهم وأما  13طالب أو % 5منهم 
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سًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة اويف الدورة األوىل فتستنتج الباحثة أنو بعد تطبيق 

(Index Card Match)  02أن عدد الطلبة يف ذلك الفصل ىم وىي وصلت إىل الًتقية 

طالب أو  12وأما الطلبة الراسب فهم  32طالب أو % 12طالبا، والناجح منهم 

وأما الطلبة الراسب  92طالبا أو % 18. ويف الدورة الثانية الطلبة الناجح ىم %32

 طالبا. 02من  12طالبان أو % 0فهم 

سًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة امن البيان السابق، فتستنتج الباحثة أنو بعد تطبيق 

(Index Card Match)  قادر على ترقية نتائج التعلم لطلبة الصف احلادي عشر دبدرسة

. وىذا يدل على أن 0218/0219الثانوية األىلية باندار المبونج للعام الدراسي  بودايا

 18أو  92ذات ادلغزى يف إتقان مفردات اللغة العربية واليت وصلت إىل %ىناك الًتقية 

 طالبا .

 د. التفكري

تعلم احملصولة من الدورة الثانية، كانت ىناك الًتقية اجليدة استنادا إىل نتائج ال

بالنسبة لنتائج التعلم يف الدورة األوىل. ويف ىذه الدورة الثانية كانت عملية التعليم جيدة. 

قادر على ترقية  (Index Card Matchسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )وىذا يدل على أن ا

الثانوية األىلية باندار  بودايانتائج تعلم ادلفردات لطلبة الصف احلادي عشر دبدرسة 

 .جالمبون
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 ج. تحليل البيانات 

بناء على نتيجة اإلجراءات، فيعرف أن ىناك الًتقية يف نتائج التعلم لدى طلبة 

باندار المبونج وىي من اجلوانب األىلية الثانوية  بوداياالصف احلادي عشر دبدرسة 

وقد تتميز اجلوانب ادلعرفية بالًتقية من عدد الطلبة الذين ادلعرفية أو اجلوانب الوجدانية. 

حيصلون على معايري نتيجة ادلفردات. ومن اجلوانب الوجدانية، قد نشط الطلبة يف مجع 

اليت تناسب  التعبري عن آرائهم. ىذه احلالة البيانات احملتاجة، ويشجعون للقيام بالسؤال و 

( و أىداف تعليم Index Card Matchبأىداف تعليم اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )

اللغة العربية ادلتعلقة خبصائص الطلبة واليت تؤكد على نشاطهم للبحث عن ادلادة التعليمية 

ها واحًتام ح اآلراء والتعبري عنبأنفسهم. وتوجيو ادلدرسة الطلبة ليكونوا قادرين على طر 

 آراء األصدقاء.

( يف Index Card Matchكان استخدام اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة الفعالة  )

 عليم الذي ديكن أن يغطس الطلبة يفترقية نتائج التعلم لدى الطلبة ىو استخدام الت

 شطة التعليم.أنشطة التعليم، حيث يشعر الطلبة بالفرح ويدور دورا نشطا يف أن

ليست ( Index Card Matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )أجرت ادلدرسة 

احلال ا خلطوات تعليمها ادلناسبة. ىذا الستخدامها فحسب، بل جيب تنفيذىا وفق

 فيعرف من أدوات التقييم ادلستخدمة.
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انية ألن أن نتائج التعلم لدى الطلبة ىناك الًتقية من قبل اإلجراء إىل الدورة الث

(، والطلبة Index Card Matchادلدرسة استخدام اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )

يتحمسون يف اتباع التعليم وينشطون للقيام بالسؤال والتعبري عن اآلراء والقادرين على 

طالبان اللذان مل حيصل على معايري  0التعاون بشكل جيد. ويف حني ال يزال ىناك من 

 ألن مل ينشط الطلبة يف اتباع عملية التعليم.، احملددةالنتيجة 

استنادا إىل نتائج البحث احملصولة من قبل اإلجراء إىل الدورة الثانية، فيمكن 

 Index Cardاالستنتاج منها أن إجراء التعليم باستخدام اسًتاتيجية بطاقة قائمة ادلبارة )

Match قية نتائج التعلم لطلبة الصف احلادي ( قادر على أن يكون لو تأثري إجيايب على تر

 باندار المبونج. األىلية الثانوية بوداياعشر دبدرسة 
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 الباب الخامس

 واختتام خالصة و اقتراحات

 

 خالصة . أ

بناءا على نتيجة حبث اإلجرائ وحتليل البيانات فيمكن االستنتاج أن من خالل 

قادر على ترقية نتائج تعلم  (Index Card Matchتطبيق اسًتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )

باندار األهلية الثانوية  بودايامبدرسة مفردات اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر 

 .8800/8802المبونج للعام الدراسي 

ة حتقق بوجود ترقية نتائج الطلبة يف كل الدورة.  ويف البيانات األولية هذه احلالو 

طالب  3طالبا، الناجح منهم  88)قبل اإلجراء( أن عدد الطلبة يف ذلك الفصل هم 

اسًتاتيجية بطاقة ت التعليم باستخدام فإن الباحثة أجر طالبا. وبالتايل  01والراسب منهم 

اسًتاتيجية يف درس اللغة العربية، وبعد  استخدام  (Index Card Matchقائمة املبارة )

وصلت نتائج التعلم إىل الًتقية يف كل الدورة،  (Index Card Matchبطاقة قائمة املبارة )

 08اسب منهم والر  08طالب أو % 08ويف الدورة األوىل أن الطلبة الناجح هم 
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، مث يف الدورة الثانية وصلت إىل النيجة األعلى وهي أن الطلبة الناجح 08طالب أو %

 .08طالبان أو % 8والراسب منهم  28طالبا أو % 00هم 

 

 اقتراحات  . ب

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

 :التايلالباحثة. و من هذه األشياء هي كما يف 

 للمدرس .0

  (Index Card Matchاسًتاتيجية بطاقة قائمة املبارة )ميكن استخدام هذه  . أ

كبديل لتعليم اللغة العربية عند الطلبة يف املدرسة الثانوية ألن هذه 

االسًتاتيجية هي تنشيط الطلبة يف عملية التعليم وتعزيز التعاون والتفاعل 

 االجتماعي.

كتطوير من قبل املدرس أو تطوير ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث    . ب

اسًتاتيجية بطاقة قائمة املبارة التعليم اآلخرى، حبيث ميكمن أن تكون 

(Index Card Match) .جيدة وأهداف التعليم أكثر فعالة وفعالية 
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 للطلبة  .8

إىل ترقية الطلبة أكثر شجاعة وثقة بالنفس يف التعبري عن اآلراء للوصول  . أ

 نتائج التعلم اجليدة.

 إمناء التعاون واحًتام آراء الطلبة اآلخرين يف مناقشات اجملموعة.  . ب

أو سيكون حل املشكالت أسهل يف املواد الدراسية إذا يتم تنفيذها بالتعاون  . ج

 جمموعات حبيث ميكن حتقيق أهداف التعليم على النحو األمثل.

 للمدرسة .3

حرية لتحديد الطريقة أو منوذج التعليم باإلضافة إألى إعطاء املدرس  . أ

املناسب، جيب أن تكون املدرسة قادرة على تسهيل االحتياجات املختلفة 

 إلجراء التعليم مثل االحتياجات من املرافق والتسهيالت.

التدريبات والتوجيهات قادرة على تقدمي املدرسة  من املتوقع أن تكون  . ب

 قية نتائج التعلم لدى الطلبة.للمدرسني على أمهية منوذج التعليم لًت 
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 إختتام . ج

احلمد هلل رب العاملني بعد القيام بالعمليات الطويلة اليت تبدأ من بداية املالحظة 

و اإلعداد و العملية حىت حتليل البيانات فتم البحث كالوظيفة األخرية. بيد أن هناك 

هذه الرسالة منتفعة. و لعل فًتجو الباحثة  بعض العيوب يف كتابة هذه الرسالة العلمية،

النقاد واالقًتاحات هناك  ذه الرسالة العلمية فًتجو الباحثةأما للعيوب احملتملة يف ه

 للتحسينات املستقبلية من القارئ.
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