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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan strategi 

pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab (2) Hasil belajar siswa setelah 

penggunaan strategi pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VII 3 MTs Cerdas Murni Tembung yang 

berjumlah 32 orang. Perlakuan yang diberikan adalah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match pada pelajaran bahasa Arab 

materi Adawatul Madrasiyyah. 

Temuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Penerapan strategi pembelajaran 

Kooperatif Tipe Index Card Match sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan 

pembelajaran. (2) Hasil penelitian ini berupa peningkatan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran bahasa Arab materi Adawatul Madrasiyah. Pada saat Pretest 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 43 dengan tingkat ketuntasan 31,25% dan pada 

saat siklus I memperoleh nilai rata-rata sebesar 6,0 dengan tingkat ketuntasan 50% 

sedangkan pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 8,18 dengan tingkat 

ketuntasan 78,12% adapun selanjutnya pada siklus III memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 9,40 dengan tingkat ketuntasan 93,75%. 
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الرحيم الرحمن اهلل بسم  

الكاتب من إهناء هذه الباحثة احلمد هلل الذي منح نعمة وهداية للمؤلف، حىت ميكن 

 كل إليه واملفتقر سواه ما كل  عن الغين اهلل إال إله ال أن وأشهد. بشكل جيد

 والصالة. املخلوقات سيد حممدا سيدنا أن وأشهد .األوقات سائر يف شيء

 على املفضلني آله وعلى .والشفاعات احلوض صاحب اهلل رسول على والسالم

 . اخلريات بأنواع الفائزين وأصحابه. األمم سائر

تطبيق اسرتاتيجية التعلم التعاوين  "بعنوان  البحث كتبت لقد ورمحته اهلل بعناية

بنموذج حبث زوج البطاقة لرتقية نتائج تعلم اللغة العربية يف مادة األدواة املدرسية 

 للحصول" مبدرسة جريداس مورين املتوسطة االسالمية متبونج( 8) 2يف الفصل 

 . احلكومية اإلسالمية بااجلامعة اإلسالمية الدينية الدراسة شهادة على

 هؤالء مبساعدة ولكن اجلامعي، البحثة هذه كتابة يف بنفسه الباحثة قامت ما

 :وهم هلم، الشكر تقدم أن للباحثة والبد الصاحلني،
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  .العاملني رب يا آمني .نافعا البحث هذا تكون أن الباحثة وتسأل
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 األول بابال

 مقدمة

 بحثخلفية ال. أ

ينقل هبا املعلم املوضوع جيد ا حبيث ميكن قبول طريقة التعلم هي الطريقة اليت  

باإلضافة إىل طريقة اإلسرتاتيجية . املواد اليت قدمها املعلم من قبل الطالب وسهلة الفهم

 .، فهي أيض ا واحدة من أهم الطرق لتحسني نتائج التعلم

اسرتاتيجية التعلم عبارة عن خطة وطرق وتسهيالت يستخدمها املعلم يف  

نشاط تعليمي وتعليمي يبدأ من االفتتاح إىل اإلغالق من خالل مراعاة احلالة والظروف 

 ومصادر التعلم واحتياجات الطالب وشخصية الطالب الذين يواجهون يف الفصل 

 .لتحقيق أهداف التعلم املنصوص عليها

عند استخدام اسرتاتيجيات التعلم يف املدارس ، ميكن للمدرس استخدام  

.اسرتاتيجيات التعلم املختلفة وميكن أن يشرك الطالب يف كل اسرتاتيجية تستخدم
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استخدام االسرتاتيجيات اليت ال ُتشرك الطالب يف التعلم جيعل الطالب أقل حتمس ا  

 .للتعلم حىت ال تتحقق أهداف التعلم

يف عملية التعلم ، هناك أنواع خمتلفة من اسرتاتيجيات التعلم التعاوين مبا يف  

 وما إىلوختمني الكلمة  Match Card Index و Make a Matchو jigsaw  type:ذلك

فقط حول اسرتاتيجية التعلم التعاوين  املؤلف حيد من املناقشةمن الرأي أعاله ،. ذلك

إن اسرتاتيجية التعلم التعاوين لنوع زوج البطاقة هي منوذج واحد للتعلم  .زوج البطاقة لنوع

اإلسرتاتيجية التعاونية . التعاوين الذي يعترب فعاال  ليتم تطبيقه على تعلم اللغة العربية

ليست فقط طريقة تدريس هتدف إىل حتسني التحصيل الدراسي للطالب ، بل هي أيض ا 

وسيلة خللق جو نشط ومبهج ومؤيد للمجتمع يف الفصل ، والذي يعد أحد الفوائد 

 .اهلامة لتوسيع تنمية العالقات الشخصية يف التعلم

يهدف تعلم . ساللغة العربية هي تعلم اللغة األجنبية اليت يتم تدريسها يف املدار  

لكن . اللغة العربية إىل متكني الطالب من التفاعل والتواصل باستخدام اللغة العربية
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لذلك ، يعد اختيار . الكثري من الناس والطالب يعتقدون أن اللغة العربية صعبة

اإلسرتاتيجية الصحيحة يف تعلم اللغة العربية أمر ا مهم ا للغاية لتحقيق أفضل النتائج 

 .التعليمية

اسرتاتيجية التعلم التعاوين زوج البطاقة هي تعلم يركز على التعاون بني الطالب  

من خالل . واملدرسني لتحقيق أهداف التعلم النشطة، وخيلق فرح ا يف الفصل الدراسي

زوج البطاقة اسرتاتيجية التعلم التعاوين، باإلضافة إىل اهتمام األطفال  تنفيذ هذا النوع من

 .وضوعبالتعلم فهم امل

وهكذا، فإن اسرتاتيجية التعلم التعاونية من نوع زوج البطاقة هي تقدمي املواد  

باستخدام بطاقة اللعبة اليت هي ملطابقة بطاقة قطع اليت حتتوي على صورة أو كلمة قصرية 

لذلك ،  .وفقا للموضوع حبيث يكون الطفل ميكن تلقي رسائل التعلم من خالل البطاقة

اتيجية التعلم التعاوين زوج البطاقة بديال  ميكن تطبيقه يف عملية ميكن أن تكون إسرت 

التعلم باستخدام البطاقات اليت مت تقطيعها إىل أجزاء ويبحث الطالب عن أزواج من 
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من خالل زوج البطاقة ، يتم توجيه الطالب لفهم ومعرفة الرسائل املوجودة يف . البطاقات

ى ختمني والبحث عن أزواج من الكلمات تعين وبالتايل فإن قدرة الطالب عل. املوضوع

 .أن تعكس قدرة الطالب على إتقان وفهم املواد املوجودة

 8استناد ا إىل نتائج املالحظات األولية اليت أجراها الباحثون يف الفصل السابع  

من املدرسة املتوسطة االسالمية جريداس مورين متبونج ، الحظ الباحثون أثناء إجراء 

من املدرسة املتوسطة االسالمية جريداس  8م اللغة العربية يف الفصل السابع عملية تعل

مورين متبونج ، حدد الباحثون العديد من املشكالت عندما كان الطالب الذين مل 

 .يعجبهم أحد وأقل خطورة يف تعلم اللغة العربية وخالفه

غة العربية يف استناد ا إىل املشكالت اليت وجدها الباحثون يف عملية تعلم الل 

من املدرسة املتوسطة االسالمية جريداس مورين متبونج ، فمن الواضح  8الفصل السابع 

قد يتأثر هذا . أن نتائج تعلم الطالب يف دروس اللغة العربية ال تزال منخفضة نسبي ا

بالطريقة اليت يدرس هبا املعلمون واليت ال جتذب انتباه الطالب ، واالسرتاتيجيات 
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ة يف عملية التعليم والتعلم ، واالفتقار إىل اإلبداع من املعلمني خلق بيئة املستخدم

 .تعليمية فعالة وخالقة ومواتية يف هذه العملية التعلم

من املدرسة املتوسطة االسالمية  8إن قلة االهتمام بتعلم طالب الصف السابع 

ة تعلم ميكن أن جتعل على درس اللغة العربية حيتاج إىل اسرتاتيجي جريداس مورين متبونج

االسرتاتيجيات اليت ميكن أن جتذب الطالب ال . الطالب أكثر نشاطا  يف عملية التعلم

إحدى االسرتاتيجيات  .تشعر بامللل يف التعلم، حيث يشارك مجيع الطالب يف الدرس

 .زوج البطاقة اليت ميكن استخدامها هي اسرتاتيجية التعلم التعاوين لنوع

 أخرى، أمور بني من املباراة، بطاقة مؤشر من التعاونية التعلم ةاسرتاتيجي مزايا 

 على الطالب وحتفيز البعض بعضهم ومساعدة التعاون، على الطالب تعريف ميكن

 مييل حبيث عليها والعثور اإلجابات عن البحث حرية الطالب نحومي. بنشاط التفكري

 .التعلم نتائج تتزايد وأن نشطني يصبحوا أن إىل الطالب
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تطبيق اسرتاتيجية ":بناء على الشرح أعاله، يهتم املؤلفون بإجراء حبث بعنوان 

مبدرسة ( 8) السابع األدواة املدرسية يف الفصلمادة  زوج البطاقة يفالتعليم التعاوين نوع 

 "جريداس مورين املتوسطة االسالمية متبونج

 المشكالت تحديد. ب

 :وهي ، حتديدها ميكن اليت املشكالت من العديد هناك ، أعاله الباحثة اخللفية من

 .العربية اللغة مواد جتاه طاليب دافع وجود عدم. 0

 الضروري من لذلك العربية اللغة يف الطالب لتعلم منخفضة نتائج هناك تزال ال. 7

 .التعلم نتائج حتسني

 .التعلم عملية أنشطة يف التدخل على يساعد ال الدراسية الفصول جو. 8

 .ومملة رتيبة تعليمية اسرتاتيجية. 4
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 صطالحتحديد ا .ج 

 اسرتاتيجية .0

االسرتاتيجية هي اخلطوط العريضة الجتاه العمل يف حماولة لتحقيق األهداف 

 .احملددة مسبق ا املرتبطة بالتعليم والتعلم

 اسرتاتيجية التعلم التعاوين  .7

حيث يعمل الطالب اسرتاتيجية التعلم التعاوين وفق ا لسالفني هو منوذج تعليمي 

 .مع ا يف جمموعات صغرية ملساعدة بعضهم البعض يف موضوع التعلم

 اسرتاتيجية التعلم التعاوين زوج البطاقة .8

اسرتاتيجية التعلم التعاوين زوج البطاقة هي اسرتاتيجية مت تطويرها جلعل الطالب 

 .يسألون بنشاط وأفكار اآلخرين بأنفسهم

 سئلة المشكالت .د 

 :التايل النحو على الدراسة هذه يف للمشكلة كصيغة أعاله املذكور التحديد إىل واستنادا
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زوج  بنموذج حبث ما هي نتائج تعلم الطالب قبل تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين. 0

مبدرسة جريداس ( 8) 2الفصل  على التالميذاملدرسية  األدواتمادة  البطاقة يف

 مورين املتوسطة االسالمية متبونج؟

زوج  بنموذج حبث تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بعدما هي نتائج تعلم الطالب  .7

مبدرسة جريداس ( 8) 2 الفصل على التالميذاملدرسية  األدواتمادة  البطاقة يف

 مورين املتوسطة االسالمية متبونج؟

هل هناك زيادة يف نتائج تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق اسرتاتيجية التعلم . 8 

الفصل  على التالميذاملدرسية  األدواتمادة  زوج البطاقة يف بنموذج حبثالتعاوين 

 ؟مبدرسة جريداس مورين املتوسطة االسالمية متبونج( 8) 2

 أهداف البحث .ه 

 :األهداف يف هذه الباحثة هي
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زوج  بنموذج حبث تائج تعلم الطالب قبل تطبيق إسرتاتيجية التعلم التعاوينلوصف ن. 0

 .البطاقة

زوج  بنموذج حبثلوصف نتائج التعلم للطالب بعد تطبيق إسرتاتيجية التعلم التعاوين . 7

 .البطاقة

 ميكن أنزوج البطاقة  بنموذج حبثلوصف ما إذا كانت اسرتاتيجية التعلم التعاوين . 8

 .تعلم اللغة العربيةنتائج  حتسن

 البحث فوائد .و 

 :والعملية النظرية الناحية من مفيدة تكون أن املتوقع من البحث هذا تنفيذ مع

 النظرية الناحية من. 0

 تفكري أو املعرفية التنمية علم إىل ثاقبة نظرة البحث هذا يضيف أن املتوقع ومن

األدواة املدرسية  مادة العربية اللغة تطوير وخاصة ،8 السابع الصف يف الطالب

 .التعاوين زوج البطاقة التعلم اسرتاتيجية باستخدام
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 العملية الناحية من. 7

 :هي البحث هلذا العملية الفوائد

 استخدام يف اإلدخال أو التعليم لتوفري املعلم توجيه أو اإلشراف للمدير ميكن(أ 

 .الباحث هبا قام زوج البطاقة اليت التعاوين التعلم اسرتاتيجية

 التدريس يف املعلمني من اإلبداع وتعزيز البصرية إضافة ميكن للمعلمني(ب 

 .التعاوين زوج البطاقة التعلم اسرتاتيجية باستخدام

 اسرتاتيجية استخدام بعد التعلم نتائج بتحسني الطالب يكون أن املتوقع من(ج 

 .التعاوين زوج البطاقة التعلم

حول استخدام اسرتاتيجيات التعلم التعاوين  جتربة وإضافة معرفة ميكن للباحثني(د 

 .الطالب تعلم نتائج حتسن أن ميكن االسرتاتيجية هذه أن زوج البطاقة،
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 الباب الثانى

 الّدراسة النظرية

 النظري اإلطار . أ

 زوج البطاقةاستراتيجية التعليم التعاوني نوع  ..

 التعاوني التعلم استراتيجيات فهم (أ 

 لتحقيق حماولة يف العمل الجتاه العريضة اخلطوط هي االسرتاتيجية 

 االسرتاتيجيات تفسري وميكن والتعلم، بالتعليم املرتبطة مسبق ا احملددة األهداف

 لتحقيق والتعلم التعليم أنشطة حتقيق يف والطالب املعلم ألنشطة عام كنمط

 0.مسبق ا حمددة أهداف

                                                             

1
  Ali Asrun Lubis, Konsep Strategi Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Jurnal Darul ‘Ilmi, 

2013), Vol. 01, No. 02, hal. 02 
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 على حتتوي خطة أهنا على االسرتاتيجية تفسري ميكن ، وبالتايل 

. وفعالية نشاط ا أكثر تعليمية أهداف لتحقيق املصممة األنشطة من سلسلة

 .اهلدف هذا لتحقيق جهد أو وسيلة هي اإلسرتاتيجية ، عام بشكل

 حسناء يف ومحيد ملصطفى وفق ا التعلم إسرتاتيجية كشفت حني يف 

 من سيتم ووسائل وخطوات وقواعد خطة هي التعلم إسرتاتيجية أن خانسا قنيطة

 عملية يف اإلغالق إىل االنفتاح من متريرها وسيتم املمارسة هذه ممارسة خالهلا

 ةوإليسا والعمري األمحدي يف كيمب قال .األهداف لتنفيذ الفصل يف التعلم

 املعلمون به يقوم أن جيب تعليمي نشاط هي التعلم اسرتاتيجية إنيقول ،

حسن حسني " وفقا 7.وكفاءة بفعالية التعلم أهداف حتقيق ميكن حىت والطالب

الذي يتبعه  هي ذلك األسلوب"يفا إلستارتيجية التدريس جاء فيه تعر  "زيتون

أهداف  املعلم داخل الصف الدارسي لتدريس حمتوى معني، من اجل حتقيق

                                                             
2
Hasna Qonita Khansa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Prosiding 

Konferensi Nasional Bahasa Arab II, 2016), hal. 54. 
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حمددة مسبقا ويتحدد هذا األسلوب بإجارءات متناسقة يقوم هبا املعلم والتالميذ 

 8.من خالل عملية التدريس

 وسيلة هو التعلم اسرتاتيجية خانسا كنيتا حسناء يف ملصطفى وفقا 

 استخدامها سيتم اليت التعليمية األنشطة الختيار تستخدم سوف املعلمني أن

 واملوارد والظروف، الوضع يف النظر خالل من االختيار ويتم التعلم، عملية خالل

 أهداف حتقيق يف تواجه اليت الطالب وخصائص الطالب واحتياجات التعليمية،

عملية االكتساب هذه خمططة ومنظمة ومتسلسلة حبيث حيدد فيها  .التعلم

  4.ف النهائي من املتعلماهلد

 هي التعلم اسرتاتيجية أن نستنتج أن ميكن أعاله، املختلفة اآلراء من 

 من يبدأ وتعليمي تعليمي نشاط يف استخدامها سيتم وتسهيالت وطرق خطة

                                                             

 0إستارتيجية التدريس، رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، حسن حسني زيتون، عامل الكتب، القاهرة، ط 8 
 07،ص 7118

الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم، سناء حممد أبو عاذرة، دار  4    

047، ص  0،  7107 ط  
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 واحتياجات التعلم وموارد والظروف باملواقف يتعلق فيما اإلغالق إىل االنفتاح

 مت اليت التعلم أهداف لتحقيق يواجهون الذين الطالب وخصائص الطالب

  .حمدد هدف لتحقيق االسرتاتيجيات وتنظم. وضعها

 وموارد املرافق خمتلف واستخدام التعلم، خطوات إعداد فإن وبالتايل، 

 حتديد وجيب. التعلم أهداف لتحقيق املبذولة اجلهود يف موجهة كلها التعلم

 .التعلم اسرتاتيجية تنفيذ يف األهم هو اهلدف ألن أوال، التعلم من الغرض

 الطالب يعمل حيث تعليمي منوذج هو لسالفني وفق ا التعاوين التعلم أن حني يف

 4.التعلم موضوع يف البعض بعضهم ملساعدة صغرية جمموعات يف مع ا

 ملصطلح ترمجة هو التعاوين التعلم السرتاتيجية، اإليسجوين لقاف 

 بعضها مع جنب إىل جنبا بشيء القيام يعين الذي التعاون. التعاوين التعلم

                                                             
5
 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 17 
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 ،إليسجوين فقال 6.واحد فريق أو كمجموعة البعض بعضها مساعدة البعض

 :ذلك يف مبا التعاوين التعلم خصائص من العديد هناك بعض هناك

 دور عضو لكل( 0

 الطالب بني مباشرة تفاعلية عالقة هناك( 7

 األصدقاء وجمموعة التعلم عن مسؤولة جمموعة كل( 8

2.املطلوبة اجملموعات مع فقط املعلم يتفاعل( 4
 

 الفعال التعلم هو التعاوين التعلم أن استنتاج ميكن ، أعاله املختلفة اآلراء من 

 عملية يف األفكار وتبادل والتفاعل، مع ا، للعمل صغرية جمموعات تشكيل خالل من

 أحد يتقن مل إذا تكتمل مل التعلم عملية إن يقال ، التعاوين التعلم يف .التعلم

 الدراسة جمموعة يف الطالب على يتعني لذلك، .الدرس مادة اجملموعة يف األصدقاء

                                                             
6
 Ibid, hal. 18 

7
 Ibid, hal. 18 
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 حىت األفكار يتبادلوا وأن ، اجملموعة أصدقاء يسألوا وأن نشطني، يكونوا أن هذه

 .تدريسه يتم الذي املوضوع يفهموا

 التعلم التعاوني أهداف  (ب 

 تعليمية أهداف ثالثة لتحقيق أساسي بشكل التعاوين التعلم منوذج تطوير مت

 :وهي إبراهيم خلصها األقل على مهمة

 األكادميية التعلم خمرجات (0

 االجتماعية، األهداف من متنوعة جمموعة يتضمن أنه رغم التعاوين، التعلم  

. األخرى اهلامة األكادميية املهام أو الطالب حتصيل حتسني إىل أيض ا يهدف

 املفاهيم يفهمون الطالب جعل يف يتفوق النموذج هذا بأن اخلرباء بعض جيادل

 .الصعبة

 األشخاص ملختلف الواسع القبول هو التعاوين التعلم منوذج من اآلخر الغرض (7

 التعلم ويتيح. واإلعاقة والقدرة االجتماعية والطبقة والثقافة العرق أساس على
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 املهام يف املرتابط للعمل والظروف اخللفيات خمتلف من فرصا للطالب التعاوين

 .اآلخر احرتام منهم كل سيتعلم التعاونية، اجلوائز هيكل خالل ومن األكادميية،

مهارات  الطالب تعليم وقال إليسجوين هو التعاوين للتعلم الثالث املهم اهلدف (8

 هؤالء ألن الطالب، إىل تنتمي اهلامة االجتماعية املهارات. والتعاون معا العمل

 .االجتماعية املهارات إىل يفتقرون يزالون ال الذين الشباب من العديد هم

 التعاوني التعلم وقيود مزايا (ج 

 3:تعليمية كاسرتاتيجية التعاوين التعلم مزايا تشمل 

 الطالب حتصيل حتسني (0

 الطالب فهم تعميق (7

 الطالب إرضاء (8

 القيادة موقف تطوير (4

                                                             
8
  Hobri, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Jember: Center of Society Studies Jember, 

2009), hal. 49. 
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 للطالب اإلجيابية املواقف تطوير (4

 الذات احرتام تطوير (6

 شامال   التعلم جعل (2

 باالنتماء شعور تطوير (3

 .املستقبل مهارات تطوير (9

 العديد له التعاوين التعلم أن االستنتاج ميكن أعاله، املذكورة النقاط على بناء    

 اختبار على الطالب قدرة يطور أن ميكن التعاوين التعلم ذلك يف مبا املزايا، من

 ، مزايا له الذي التعاوين التعلم إىل باإلضافة .املالحظات وتلقي وفهمهم أفكارهم

 9:ذلك يف مبا قيود، أيض ا يوجد

 املناهج أهداف حتقيق الصعب من جيعل للطالب،مما طويال   وقت ا يتطلب  (0

 .الدراسية

                                                             
9
 Ibid, hal. 52. 
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 استخدام يف املعلمني معظم يرغب ال حىت للمعلم طويال   وقت ا يتطلب  (7

 .التعاوين التعلم اسرتاتيجيات

  أو به القيام املعلمني جلميع ميكن ال حبيث اخلاصة املعلم مهارات يتطلب  (8

 .التعاوين التعلم اسرتاتيجيات استخدام

 .التعاون طبيعة املثال سبيل على ، الطالب من اخلصائص ببعض املطالبة  (4

 (Index Card Match)تقنية زوج البطاقة  (د 

 (Index Card Match)فهم زوج البطاقة  (.

 جلعل تطويرها مت إسرتاتيجية هي زوج البطاقةالتعاوين  التعلم اسرتاتيجية   

 إبداع ا الطالب وميتلك ، بأنفسهم اآلخرين وأفكار أفكار بنشاط يسألون الطالب

 01.التعلم أهداف لتحقيق تظهر اليت للمهارات وإتقان ا

                                                             
10

 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail Media 

Group, 2008) hal. 81. 
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إستارتيجية التعلم التعاوين هو إجياد هيكلية لعمل جمموعة املتعلمني حبيث ينغمس كل    

اجملموعة يف التعليم على وفق أدوار واضحة وحمددة مع التأكيد أن كل  عضو يف أعضاء 

وهي اإلسرتاجتية اليت تتبع عندما تواجه اإلنسان مشكلة  00.اجملموعة يتعلم املادة التعليمية

 07.ويرسم خطة حللها

وقد عرفها حممد صاحل حثرويب يف قوله هو تعلم حيدث ضمن جمموعات    

 الميذ مع بعضهم البعض للقيام مبهمة تعلمية يكلفهم،عمل حيث يشارك الت

صغرية هبا املعلم، على أن يؤدي كل تلميذ دوره يف اجملموعة،  (6-0تالميذ )

وحيكم على جناح آارء اجملموعة من خالل مقارنة أدائهم مبحاكاة معدة مسبقا يعلم 

هبا املعلم التالميذ، وهذا النوع من التعلم ال يستهدف فيه التحصيل املعريف فقط، 

                                                             
املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، عمران جاسم اجلبوري، محزة هاشم السلطاين، دار الرضوان للنشر  00

 097، ص  7108 0والتوزيع، عمان، ط
اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس والتقومي، شريف  ،طه علي حسني الدمني، مجال حسن مصطفى أبو الرز ،هاين إبراهيم07

66، ص  7116، 0ديث، األردن، طأجليدي، ، عامل الكتب احل  
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احتارم آارء  وح التعاون وبل يتعداه إىل تنمية بعض املهاارت االجتماعية كر 

 08.اآلخرين و تقبل وجهات النظر

 من التعاوين التعلم اسرتاتيجية إن قال وآخرين، أفاندي حممد يف لزيين افق  و    

 حدما، إىل ممتعة تعليمية اسرتاتيجية هي( أزواج عن البحث) زوج البطاقة نوع

 مع اجلديدة املواد تدريس ميكن يزال ال. سابقا أعطيت اليت املواد لتكرار وتستخدم

 حبيث أوال تدريسها سيتم اليت املواضيع دراسة ملهمة نظرا الطالب سجالت

 04.بالفعل املعرفة لديهم الدراسية الفصول دخول عند الطالب

 التعلم للطالب ميكن ،زوج البطاقة لنوع التعاوين التعلم اسرتاتيجية خالل من   

 اسرتاتيجية فإن اللعب، طريق عن يتم ذلك أن من الرغم على. واالستقالل بفعالية

 التعلم بأنشطة القيام على الطالب حتفز أن ميكن زوج البطاقة لنوع التعاوين التعلم

                                                             
نصوص املرجعية واملناهج الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي، وفق ال ،حممد صاحل حثرويب  1

 004ط، ص .ر والتوزيع، اجلزائر، ددار اهلدى للطباعة والنش الرمسية،
14

 Muhamad Afandi dkk, Model Pembelajaran di Sekolah,( UNISSULA Press, 2013), hal. 48. 
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 إجنازات وزيادة التعلم أهداف حتقيق ميكن حىت ومنضبطة مسؤولة بطريقة

 04.التعلم

 اسرتاتيجية زوج البطاقة مؤشر أن استنتاج ميكن أعاله، التفامهات خمتلف من 

 االسرتاتيجية هذه مع ألنه الطالب عقلية تدرب اليت اسرتاتيجية هو التعاوين التعلم

 عن البحث خالل من تدريسها يتم املواد وترية على الطالب تدريب يتم التعلم

 من زوج بطاقة زوج على طالب كل حيصل سؤال، بطاقة أو جوابية بطاقة

 .شريكه مع مطابقة بطاقة لزوج وفقا الطالب يناقش ذلك بعد املقرتنة البطاقات

 يف نشاطا   أكثر يكونوا أن على الطالب تساعد أن االسرتاتيجية هلذه ميكن كما

 املادة فهم من الطالب متكن اليت شركائهم مع واملناقشة التعاون خالل من التعلم

 .وإتقاهنا

 

                                                             
15

 Hisyam Zaini, (2008), Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta:  Pustaka Insan Maadani, 

2008),  hal. 67. 
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 (Index Card Match)بطاقة  زوج خطوات (7

 املقدمة املادة لتكرار تستخدم للغاية ممتعة إسرتاتيجية هي اإلسرتاتيجية هذه  

 يف االسرتاتيجية هبذه جديدة مواد تدريس املمكن من يزال ال ذلك، ومع. مسبق ا

 أوال ، تدريسه سيتم الذي املوضوع تعلم مهمة الطالب إعطاء يتم السجل، حيث

 06.بالفعل املعرفة لديهم يدخلون عندما حبيث

 .الصف يف الطالب عدد مثل بطاقة من قطعة من العديد جعل(أ 

 .متساويني جزأين إىل البطاقة تقسيم(ب 

 كل حتتوي. تدريسها سيتم اليت املواد حول األسئلة وكتابة القسم، نصف يف(ج 

 . واحد سؤال على بطاقة

 مت اليت األسئلة على اإلجابات اكتب البطاقة، من اآلخر النصف على(د 

 .إجراؤها

                                                             
16

 Mardianto dkk, Micro Teaching, (Medan: Badan Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN-SU, 

2013), hal. 43. 
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 02.واألجوبة األسئلة بني خمتلطة تكون حبيث البطاقات مجيع نسخ(ه 

 يتم الذي النشاط هو هذا أن موضحا ، واحدة ورقة طالب كل إعطاء يتم(و 

 اآلخر ونصفهم أسئلة على الطالب نصف سيحصل. أزواج يف تنفيذه

 .إجابات على سيحصل

 اطلب ، شريك ا أحدهم وجد إذا ، شركائهم جيدوا أن الطالب من اطلب(ز 

 .مع ا اجللوس منهم

 ملفردات وفق ا البطاقات من أزواج عن البحث الطالب من املعلمون يطلب(ح 

 .عليها حيصلون بطاقة كل

 زوج كل من املعلم يطلب ، مع ا وجيلسون شريك ا الطالب مجيع جيد أن بعد(ط 

 بعد. اآلخرين لألصدقاء عال   بصوت عليها احلصول مت اليت األسئلة قراءة

 03.الشريك قبل من السؤال على الرد يتم ذلك

                                                             
17

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hal. 120. 
18

Ibid, hal. 120 
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 مطابقة اإلجابة بطاقة كانت إذا ما إىل اآلخرون والطالب املعلم يستمع بينما(ي 

 .الشريك مع وتتطابق صحيح بشكل

 ذلك يكن مل إذا ولكن. الزوجان جيلس فقد ، صحيحة اإلجابة كانت إذا(ك 

 ال أنك طاملا األخرى الكلمات توجيه فيمكنه ، احملدد الوقت يف صحيح ا

 .فور ا اإلجابة تقدم

 09.واالستنتاجات التوضيحات تقدمي خالل من العملية هذه هناء(ل 

 والعيوب المزايا (3

 التعلم السرتاتيجية وعيوب مزايا هناك أن وذكر وآخرون، أفاندي حممد هندياين يف 

 71:بطاقة زوج نوع من

 :بطاقة زوجنوع  من التعلم اسرتاتيجية مزايا (أ 

 .التعلم عملية يف اإلثارة تزايد (0

                                                             
19

 Muhamad Afandi dkk, Op-cit. hal. 51. 

 
20

 Agus Suprijono, Op-cit. hal. 49. 
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 .الطالب انتباه جذب املقدمة التعليمية للمواد ميكن (7

 .وممتعة النشط التعلم جو خلق على قادرة (8

 مستوى إىل تصل للطالب العلمي التحصيل حتسني على قادرة تكون أن (4

 .التعلم اكتمال

 (.الطالب) والالعبني املراقبني/  املراقبني مع التقييم إجراء ميكن (4

 اليت املفاهيم/  املوضوعات تعزز أن ميكن والعرض للمناقشة عملية حتدث (6

 .جديدة مواضيع أو تكرارها تريد

 70:بطاقة زوجنوع  التعلم اسرتاتيجيات يف الضعف نقاط (ب 

 .التقدميية والعروض الواجبات إلكمال للطالب طويال   وقت ا يتطلب (0

 .أطول وقت مع دقيق بإعداد القيام املعلم على جيب (7

 .املشكالت حل يف مع ا للعمل للطالب اخلصائص ببعض املطالبة (8

                                                             
21

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), hal. 163. 
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 مع الطبقات تتداخل أن ميكن حبيث" صاخبة" الدراسية الفصول جو يصبح (4

 .األخرى

 (.السمنة)الطالب كثرية  من واحد صف يكون عندما فعالية أقل تكون (4

 لديهم الطالب، من اثنني بني التعاون تتطلب التعليمية االسرتاتيجية هذه 

 .بعناية شريكهم على للعثور

 التعلم نتائج .7

 التعلم نتائج فهم( أ

 يالحظ ما غالب ا. التعلم عملية عن البشر فصل ميكن ال ، اليومية احلياة يف  

. تعليمية عملية هو اإلنسان به يقوم نشاط أو نشاط كل. هذه التعلم عملية البشر

 املمارسة بفضل نسبي ا تسويته يتم السلوك يف تغيري هو التعلم" :مهالك عمر قال
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 الذي من أوسع ولكنه ذكرى، جمرد ليس التعلم أن هو املعىن هذا يف املعىن 77."واخلربة

 .به مير

 آفاقهم لتوسيع البشر به يقوم الذي إلزامي ا األكثر الشيء هو( الدراسة) التعلم  

 عليه اهلل صلى حممد النيب قال كما عبادة هو( الدراسة) التعلم. درجاتنا ترتفع حىت

 يدرس أن جيب لذلك". واإلناث الذكور من املسلمون يطلبه الذي العلم إن" وسلم

 اليت املعرفة أيض ا القرآنية اآليات تشرح ذلك، إىل باإلضافة. والنساء الرجال من كل

 .الدراسة يف شك ال لذلك بوضوح، تتطلب

 074 :النحل سورة يف تعاىل اهلل قال كما 

 ۖ   َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّيِت  َوَجاِدهْلُمْ  ۖ   احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاحلِْْكَمةِ  رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإىَلى  ادْعُ 

23بِاْلُمْهَتِدينَ  أَْعَلمُ  َوُهوَ  ۖ   َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  مبَنْ  أَْعَلمُ  ُهوَ  رَبَّكَ  ِإنَّ   

 

                                                             
22

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 36. 
23

 Zainal Arifin Zakaria, Tafsir Inspirasi Seputar Kitab Suci Al-Quran, (Medan: Duta 

Azhar, 2012), hal. 311. 
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 يرتبط ألنه ، ذلك من أكثر بلالعلوم، من عددا فقط جيمع ال التعلم 

 يتعلمون الذين للطالب ميكن حبيث ، واملعرفة واملهارات والقيم املواقف بتكوين

 إجراء حنو التقدم مع والتكيف ، فكري بشكل بيئتهم مع فعل بردود القيام

 عليه اهلل صلى حممد النيب احلديث يف .التعلم لذلك كنتيجة سلوكية حتسينات

 :الدراسة أمهية إن قال وسلم

َب بِِه َعَرض ا َوْجُه اللَِّه اَل يَ تَ َعلَُّمُه ِإالَّ لُِيِصيْ َمْن تَ َعلََّم ِعْلم ا يُ ْبتَ َغى بِِه 

نْ َيا 24(رواه امحد وابو داود ابن ماجه. )مَلْ جيَِْد َعْرَف اجْلَنَِّة  ِمَن الدُّ  

ا مهمة الدراسة أن افرتاض ميكن ، أعاله احلديث على بناء    شخص لكل جد 

ا مهم التعلم جوهر فإن لذلك،. مسلم  األوامر إىل باإلضافة ألنه إنسان، لكل جد 

 أن أيض ا وتعاىل سبحانه اهلل من بالتعلم يُقصد ، اهلل عن الصادرة والتوصيات

 البشر تعلم خالل ومن احتياجاهتم، تلبية يف السلوك وتطوير الوفاء من يتمكنوا

 .بيئتهم مع التكيف ميكنهم

                                                             
24

Susan Noor Farida, Hadis-hadis Tentang Pendidikan (Suatu Telaah Tentang Pentingnya 

Pendidikan Anak), (Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis Vol.1 No. 1, 2016), hal. 37. 
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 وحده، وتعاىل سبحانه اهلل من السعادة حتقيق بقصد املعرفة تلك اطلب ذلك، ومع 

 إذا أعاله، احلديث يف كما ألنه. وحده العامل يف النجاح متابعة أو لتحقيق فقط ليس

 .السماء رائحة نشم فلن البحتة، الدنيوية األشياء ملتابعة فقط املعرفة طلبنا

 التحفيز بني التفاعل عملية هو التعلم ،Asri Budiningsih يف Thorndike ل وفقا 

 أو املشاعر أو األفكار مثل التعلم أنشطة حيفز أن ميكن شيء أي هو التحفيز. ردود و

 يثريه الذي الفعل رد هو الرد يكون بينما. احلواس خالل من التقاطها ميكن اليت األشياء

 .إجراءات/حركات أو مشاعر أو أفكار ا أيض ا يكون قد والذي التعلم، عند الطالب

 للتعلم نتيجة السلوك يف التغيريات أن  Thorndikeوفقال فإنه عليه، املدعى دراسة من

 ميكن ال اليت ملموسة، غري أو مالحظتها، ميكن اليت مرتابطة ملموسة تكون أن ميكن

 :التايل النحو على التعلم بفهم يتعلق فيما اخلرباء لبعض وفق ا .74مالحظتها

                                                             
 
25

 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 21. 
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 على نسبيا   تسويتها يتم اليت السلوكيات مجيع تغيري مرحلة هو التعلم أن سياه حمينب وذكر

 :التايل النحو

 76.املعرفية العمليات على تنطوي اليت البيئة مع والتفاعالت اخلربة نتائج (0

7) R. Gagne يف Slameto على للحصول عملية هو التعلم أن على تنص 

 أو املعرفة وإتقان والسلوكيات والعادات واملهارات املعرفة من الدافع

 72.التعليمات من املكتسبة املهارات

 يقوم أنشطة أو أنشطة عملية هو التعلم أن سياه حمينب يف مارديانتو ذكر (8

 للخربة نتيجة العام، السلوك يف جديد تغيري على للحصول األفراد هبا

 73.بيئتها مع التفاعالت يف نفسها

                                                             
26

 Makmun Khairani, Psikologi Belajar,(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 04. 

   
27

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hal. 13. 

 
28

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja, 

2005), hal.68. 
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 عن البحث عملية هو التعلم أن نستنتج أن ميكن أعاله، املختلفة اآلراء من   

 السلوك يتضمن شخص يف السلوك يف تغيري هناك يكون حبيث وحتليله، وفهمه املوقف

 وغريه، بيئته مع التكيف على قادر ا يكون حىت ذلك إىل وما واملهارات والعلوم والعادات

 79.واخلربة والتدريب التعليم خالل من املكتسب السلوك لتغيري عملية أيضا هو التعلم

 والتقدير واملواقف والتفامهات والقيم اإلجراءات أمناط هي التعلم نتائج أن حني يف

 للتفاعل نتيجة" هي التعلم نتائج أن كشف Mujionoو Dimyanti تالوفق. واملهارات

 81."والتدريس التعليم إجراءات بني

 ما وهذا ، املتعلم يف أو البيئة اجتاه يف سواء اجتاهني، يف التعلم نتائج بناء يتم   

 تعلم نتائج حتقيق ذلك بعد ميكن. الطالب داخل من حتدث جديدة معاين يشكل

 لتعلم والدافع واألهداف واملفاهيم باخللفية بشدة وتتأثر إلجنازاته وفق ا الشخص

 .الطالب

                                                             
29

 Agus Suprijono. Op-cit. hal. 120. 
30

 Dimyanti dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 09. 
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، فإن نتائج التعلم "عملية التعليم والتعلم"يف كتاب  Oemar Hamalikوفقال   

هناك تغيري يف سلوك ذلك الشخص، على تكون عندما يتعلم شخص ما أنه سيكون 

سبيل املثال من عدم املعرفة إىل املعرفة، من عدم الفهم إىل الفهم، مع اإلشارة إىل أن 

ستظهر نتائج التعلم يف كل تغيري يف . السلوك البشري يتكون من عدد من اجلوانب

 :اجلوانب هي. هذه اجلوانب

 املعرفة  (0

 التعريف  (7

 العادات  (8

 املهارات  (4

 طفيالعا  (4

 االجتماعية العالقات  (6

 املادية  (2
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 أخالقية أو أخالقية  (3

 80املوقف  (9

 الطالب قدرات هي التعلم نتائج أن نستنتج أن ميكن أعاله، املختلفة اآلراء من 

 يف الطالب حيققها ملموسة نتيجة بأهنا أيض ا التعلم نتائج وتسمى. التعلم جتربة بعد

 فصل كل يف تقارير بطاقات شكل يف يتجلى والذي املدارس يف التعلم إلتقان حماولة

 .دراسي

 التعلم مخرجات في المؤثرة العوامل(. ب

 إىل التعلم على تؤثر اليت العوامل تصنيف يتم ،Slameto لوصف ا  وفق   

 87.واخلارجية الداخلية العوامل: قسمني

 تشمل. يتعلمون الذين األفراد داخل املوجودة العوامل هي الداخلية العوامل (0

 واإلعاقات ، الصحية العوامل: ذلك يف مبا) اجلسدية العوامل: الداخلية العوامل

                                                             
31

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 30. 
32

 Slameto. Op-cit. hal. 54. 
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 واالهتمام، واالهتمام، الذكاء،: ذلك يف مبا) النفسية والعوامل ،(اجلسدية

 .التعب وعوامل( والنضج والدوافع، واملوهبة،

 ، العامل هذا يف املدرجة. الفرد خارج املوجودة العوامل هي اخلارجية العوامل (7

 العوامل تشمل. اجملتمع وعوامل املدرسية والعوامل ، العائلية العوامل: وهي

 واجلو ، األسرة أفراد بني والعالقات ، اآلباء هبا يتعلم اليت الطريقة: العائلية

 التدريس، طرق: املدرسة عوامل تشمل. لألسرة االقتصادية والظروف األسري

 واالنضباط الطالب، بني والعالقات الطالب، مع املعلم وعالقات ، واملناهج

 وأساليب البناء، وظروف ، املوحد والتعلم ، املدرسي والوقت والدروس املدرسي،

 .املنزلية والواجبات التعلم،
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 املنتشر اجلماهريي واإلعالم ، اجملتمع يف الطالب أنشطة اجملتمعية العوامل تشمل 

 العلمي التحصيل. التعلم على تؤثر وكلها ، اجملتمعية واحلياة واملنتسبني ، اجملتمع يف

 88.التعلم جتربة على حصوله بعد الطالب هبا يتمتع اليت القدرات هو

 السابقة البحوث.ب

 اليت األحباثزوج البطاقة  بنوع التعلم باسرتاتيجية املتعلقة الدراسة نتائج تضمنت 

 :أجراها

 مواد يف الطالب تعلم نتائج حتسني" بعنوان( 7106) ساجاال عيسية سييت .0

 مباراة إسرتاتيجية خالل من والسماء األرض ظهور يف جوهرية تغيريات العلوم،

 منطقة تيمور سيالو سي اإلسالمية MIS من الرابع الصف طالب يفزوج البطاقة 

 ( ".7104/7106) األكادميية السنة نطاق بونتو

                                                             
33

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2003), hal. 22. 
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 نتائج كانت ،زوج البطاقة  اسرتاتيجية تطبيق قبل ، أعاله البحث إىل استناد ا

 درجاهتم وصلت طالب 4 فقط األويل االختبار اجتازوا ممن طالب ا 70 ل  التعلم

زوج  اسرتاتيجية تطبيق بعد. KKM إىل بعد يصلوا مل طالب ا 06 و KKM إىل

 بعد ما اختبار دورة يف ذلك مالحظة ميكن .تزيد التعلم نتائج أن ثبت ،البطاقة 

 وصلوا ممن طالب ا 00 بعد ما اختبار اجتازوا طالب ا 70 من املكونة األوىل الدورة

 اختبار يف ، ذلك على عالوة. KKM إىل بعد يصلوا مل طالب 01 و KKM إىل

 يف شاركوا ممن طالب ا 70 من أي ، الطالب تعلم نتائج زادت ، الثانية الدورة

 إىل يصل ما ووصل ، بعد KKM إىل بعد طالب 8 يصل مل ، االمتحان اختبار

 .KKM إىل طالب ا 03

 النحو على ساجاال عيسية سييت أجرته الذي البحث إىل استناد ا 

 تعلم نتائج تزداد ، Index Card Match اسرتاتيجية باستخدام ، أعاله املوصوف

 .جد ا جيد متوسط على وحتصل الطالب
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 زيادة يفزوج البطاقة  مطابقة طريقة تطبيق" بعنوان (2122) أنيس فيرتوتونيسا .7

 UINيف من املدرسة املتوسطة االسالمية الثامني الصف لطالب النشط التعلم

Yogyakarta, Bantul ."  حدثت اليت الزيادة كانت ، أعاله البحث على بناء 

 8997 بنسبة عليها احلصول مت اليت التصرف قبل ما نتائج يف. عام بشكل كبرية

 إىل زادت الثانية الدورة ويف ،٪  20961 إىل زادت األوىل الدورة يف مث ،٪ 

 تستخدمزوج البطاقة  طريقة أن تظهر الطالب ردود أن ، والثالث .٪ 34921

 وهي عليها املتفق الفئة مع العربية اللغة تعلم يف الطالب نشاط لزيادة جيد بشكل

21964 ٪. 

 النشاط زاد ، Anis Fitrotunnisa أجرته الذي البحث على بناء   

 الدورة أصبحت مث ،٪ 8997 بنسبة العمل قبل ما مرحلة من عام بشكل الطاليب

 .٪34921 إىل زادت الثانية الدورة ويف٪ 22 األوىل
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 اإلطار التفكير .ج

 تلك أن استنتاج ميكن ، السابقة الدراسات ونتائج النظرية التعرضات إىل استناد ا 

 تطبيق مع. التعلم يف اسرتاتيجيات هي ودوافعهم وإجنازاهتم الطالب نتائج على تؤثر اليت

 املعرفة على احلصول على الطالبزوج البطاقة  نوع يساعد ، التعاونية اإلسرتاتيجية

 مت الذي املوضوع مراجعة خالل من ينسى ال التعلم وجيعل ، بفعالية واملواقف واملهارات

 .تعلمه سيتم الذي املوضوع أو تعلمه

 مطابقة الطالب من ُيطلب حيث ، للغاية ممتعة التخطيط يف اإلسرتاتيجية هذه 

 أن هنا الطالب على جيب. أصدقاؤهم ميتلكها اليت البطاقات مع لديهم اليت البطاقات

 بتدريس املؤلف سيقوم ، والتعلم التعليم عملية يف .تركيزهم ينمووا وأن جيد ا املواد يتذكروا

 اللغة مواد يف الطالب تعلم نتائج حتسني على للرتكيز التعلم خطوات على بناء   الطالب

 .األدواة املدرسية للمعدات العربية
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 البحث فرضيات.د

زوج  التعاوين التعلم اسرتاتيجية تطبيق أن هي الدراسة البحث هلذه الفرضيات 

املدرسية يف األدواة مادة  لطالب يف العربية اللغة تعلم نتائج حيسن أن ميكنالبطاقة 

 .7109/7171 مبدرسة جريداس مورين املتوسطة االسالمية متبونج( 8) السابعالفصل 
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 الثالث الباب

 البحث طرق

 ونوعه ثالبح منهج .أ 

 جودة حتسني إىل يهدفأجري يف الصف  البحث الدراسة هذه تستخدم 

 مهارات وتطوير التدريس، نتائج حتسني أجل من وحتسينها املستمر التعلم ممارسات

 .املدارس يف الطالب شخصيات وتطوير ، املعلمني

 موضوع البحث .ب 

مبدرسة املتوسطة ( 8)كان موضوع هذه البحث طالب الفصل السابع  

السوق السابع ،  االسالمية جريداس مورين متبونج ، وكان عنواهنم يف الشارع برييعني

 .طالبات 87تيمبونج الفرعية اليت تضم يدان منطقة م

 التعلم اسرتاتيجية خالل من الطالب تعلم نتائج هو البحث هذا من اهلدف  

 .املدرسيةاألدواة مادة  يف يفزوج البطاقة  التعاوين
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 مكان البحث وزمانه .ج 

 يقع والذي ،جريداس مورين املتوسطة االسالمية درسةامل يف البحث هذا إجراء مت

 يف البحث وقت أجري ، تيمبونج ميدان منطقة ، السوق السابع الشارع برييعني يف

 .7109/7171 الدراسي الفصل

 المراقبة إجراء .د 

 تنفيذ لتحسني جاهدة تسعى لدراسة علمية دراسة هيأجري يف الصف  البحث 

 والطالب املعلمني انعكاسات نتائج على بناء   ، التعلم يف التعليمية والعمليات املمارسات

 84.التعليمية املشكالت حل على قادرة تعترب اليت التصحيحية واإلجراءات النتائج حول

 الباحث أو للمعلم البحث من مزيد أهنا علىأجري يف الصف  البحث تعريف يتم 

 وتعميق ، املهمة تنفيذ يف ألفعاهلم العقالين االستقرار زيادة على يعمل الذي املمثل أو

 .التعلم ممارسة تنفيذ فيها يتم اليت الظروف وحتسني ، املتخذة اإلجراءات فهم

                                                             
34

 Nur Hidayah, Panduan Praktis Penyusunan dan Pelaporan PTK, )Jakarta: PT Prestasi 

Pustakaraya, 2013), hal. 6. 
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 84.الفصل تعلم لتحسني عملي حبث هوأجري يف الصف  البحث

 أجري يف الصفالبحث  أن نستنتج أن ميكن ، أعاله املذكورة املعاين بعض من 

 اختاذ خالل من التعلم عملية نتائج وحتسني حتسني إىل هتدف اليت الدراسات أحد هو

 .وكفء فعال بشكل الفصل يف التعلم تنفيذ ميكن حبيث معينة إجراءات

 دورة كل تنفيذ يتم. دورة وهي مراحل هناك ، أجري يف الصفالبحث  إجراء يف 

: هي الدورة مراحل. اجتماعني من تتكون دورة كل. حتقيقها سيتم اليت للتغيريات وفق ا

 86.تأمالت( 4) ، املالحظات( 8) ، اإلجراءات تنفيذ( 7) ، التخطيط( 0)

 ال والتعلم التعليم عملية أن أي ، األوىل الدورة تنجح مل إذا ، البحث هذ يف 

 يتم للتعلم الثانية الدورة فإن ، اكتماهلا بعد حتقق مل التعلم نتائج وأن جيد بشكل تعمل

 تقدمي يتم ، عام بشكل. التعاوين التعلم وإضافة األوىل الدورة من بتحسني تنفيذها

 :التايل النحو على أنشطة شكل يف اجلماعية األنشطة

                                                             
35

 Anas Salahudin, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 24. 

 
36

 Nur Hidayah.Op-cit. hal. 18 
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37في الصف أجريدورة البحث : الصورة  

 

 

 

 

                                                             
37

 Nur Hidayah.Op-cit. hal. 18 

 تطبيق

 

 ختطيط

0 دورة  انعكاس 
 مالحظة

 ختطيط

 تطبيق انعكاس

 مالحظة 

  7 دورة

 ختطيط
 انعكاس

 تطبيق

 

  8 دورة

? 

 مالحظة



44 
 

 

 :وهي ، ثالثة إىل البحث هذا ترمجة يتم ، أعاله اإلجراء مع متشيا

 أولية دراسة ..

 إعطاء طريق عن أي ، أولية دراسة إجراء يتم ، أوال   اإلجراء اختاذ قبل   

 السابع الصف طالب البحث موضوعات كانت. الباحث ملوضوع األويل االختبار

 87 جمموعها يبلغ اليت مبدرسة املتوسطة االسالمية جريداس مورين متبونج 8

 يتعني اليت لإلجراءات مبدئي لتحديد األويل االختبار هذا يستخدم .طالبات

 .مادة األدواة املدرسية يف للطالب األولية القدرة مقدار ومعرفة اختاذها

 .دورة  .7

 0 املرحلة للعمل التخطيط(أ 

 ورقة ، التعلم خطة تنفيذ بإعداد الباحث يقوم ، املرحلة هذه يف 

 اليت املقابلة زوج البطاقة وإرشادات تعلم تنفيذ ، املالحظة ورقة ، األسئلة اختبار

 .املشرف مع ذلك بعد استشارهتا يتم
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 0 اإلجراء تطبيق مرحلة (ب 

ا التخطيط مرحلة إعداد بعد   الباحثة نفذت. اإلجراء اختاذ يتم ، جيد 

 يف التعلم نتائج لتحسني هلا املخطط الدرس خطة على بناء   التعلم أنشطة نشاط

 هناية يف. زوج البطاقة التعاوين التعلم اسرتاتيجية مادة األدواة املدرسية باستخدام

 نتائج ملشاهدة األوىل الدورة يف التعلم لنتائج اختبار ا الطالب إعطاء يتم ، التعلم

 .الطالب تعلم

 0 املراقبة مرحلة(ج 

 مت. والتعلم التعليم أنشطة إجراء عند الفصل يف املالحظات تنفيذ يتم  

 8 السابع الفصل يف العربية اللغة دراسة معلمي قبل من املالحظات إجراء

 التعلم أنشطة مراقبة هو الدور. مبدرسة املتوسطة االسالمية جريداس مورين متبونج

 .مت إعدادها اليت املالحظة ورقة تسرتشد والطالب املعلمون هبا يقوم اليت
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 0 املرحلة انعكاس(د 

 احلصول مت اليت البيانات مراحل يف املعىن وتوفري لتحليل املرحلة هذه تنفذ  

 مرحلة عليها حصلت اليت الصغرية املالحظات وحتليل البيانات وتوضيح عليها

 استخدام يتم مث. املتخذة اإلجراءات من النتائج استخالص ميكن حىت املالحظة

 .القادمة للدورة للتخطيط كأساس االنعكاس هذا نتائج

 7 الدورة .3

 7 مشاكل(أ 

، وأكثر أصغر أقسام إىل بتحليلها وقم املشكلة تركيز حدد    صوغ مث تفصيال 

 لتسهيل وذلك. وتشغيلي ا التحديد وجه على ، وضوح ا أكثر بشكل املشكلة

أساليب  تعلم يف الطالب صعوبات على العثور هو املشكلة حمور. العمل إعطاء

 .مادة األدواة املدرسية
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 الثانية العمل خطة(ب 

 باستخدام التعلم ألنشطة التخطيط الباحثون أعد ، املرحلة هذه يف  

 يف للطالب املنخفضة التعلم نتائج على زوج البطاقة للتغلب التعلم اسرتاتيجية

 .تعلم مادة األدواة املدرسية

 7 اإلجراء تطبيق(ج 

 لتحسني هلا املخططRPP) ) على بناء   التعلم أنشطة نشاط الباحثة نفذت  

التعلم زوج  اسرتاتيجية تطبيق خالل مادة األدواة املدرسية من يف التعلم نتائج

 لرؤية الثاين التعلم دورة اختبار على الطالب حيصل ، التعلم هناية يف. البطاقة

 .زوج البطاقة التعلم اسرتاتيجية باستخدام الطالب تعلم نتائج

 7 املالحظة(د 

. والتعلم التدريس أنشطة متت عندما الدراسي الفصل يف الباحث إجراء مت  

مبدرسة  8السابع  الفصل يف العربية املعلمني اللغة قبل من مالحظات إجراء مت
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 اليت التعلم أنشطة مراقبة هو الدور. املتوسطة االسالمية جريداس مورين متبونج

 .إعدادها مت اليت املالحظة بورقة يسرتشدون الذين والطالب الطالب هبا يقوم

 7 االنعكاس(ه 

 يف العمل توفري من البيانات حتليل نتائج بشأن قرار الختاذ املرحلة هذه تتم  

 الدورة يف التخطيط ملرحلة االستنتاجات هذه استخدام يتم مث. الثانية الدورة

 .التالية

 3 الدورة .5

 8 مشاكل(أ 

، وأكثر أصغر أقسام إىل بتحليلها وقم املشكلة تركيز حدد    مث تفصيال 

 وذلك. وتشغيلي ا التحديد وجه على ، وضوح ا أكثر بشكل املشكلة صوغ

 تعلم يف الطالب صعوبات على العثور هو املشكلة حمور. العمل إعطاء لتسهيل

 .أساليب مادة األدواة املدرسية
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 8 العمل خطة(ب 

 باستخدام التعلم ألنشطة التخطيط الباحثون أعد ، املرحلة هذه يف  

 يف للطالب املنخفضة التعلم نتائج على زوج البطاقة للتغلب التعلم اسرتاتيجية

 .تعلم مادة األدواة املدرسية

 8 اإلجراء تطبيق(ج 

 هلا املخططRPP) ) على بناء   التعلم أنشطة نشاط الباحثة نفذت  

التعلم  اسرتاتيجية تطبيق خالل مادة األدواة املدرسية من يف التعلم نتائج لتحسني

 الثاين التعلم دورة اختبار على الطالب حيصل ، التعلم هناية يف. زوج البطاقة

 .زوج البطاقة التعلم اسرتاتيجية باستخدام الطالب تعلم نتائج لرؤية

 8 املالحظة(د 

 التدريس أنشطة متت عندما الدراسي الفصل يف الباحث إجراء مت  

 8السابع  الفصل يف العربية املعلمني اللغة قبل من مالحظات إجراء مت. والتعلم
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 التعلم أنشطة مراقبة هو الدور. مبدرسة املتوسطة االسالمية جريداس مورين متبونج

 مت اليت املالحظة بورقة يسرتشدون الذين والطالب الطالب هبا يقوم اليت

 .إعدادها

 8 االنعكاس(ه 

 توفري من البيانات حتليل نتائج بشأن قرار الختاذ املرحلة هذه تتم   

 يف التخطيط ملرحلة االستنتاجات هذه استخدام يتم مث. الثانية الدورة يف العمل

 .التالية الدورة

 طريقة جمع البيانات. ه

 اإلجراء البحث هذا يف وصحيحة جيدة ومعلومات بيانات على للحصول   

 :هي املستخدمة البيانات مجع تقنيات ، (PTK) فئة

 اختبار.أ 
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 اجلوانب يف الطالب قدرة لقياس البيانات مجع أدوات اختبار  

 PTK يف االختبارات استخدام يتم 83.التعليمية املواد إتقان مستوى أو املعرفية،

 .التعليمية املواد إتقان يف الطالب تعلم تقدم أو تطور لقياس

 نتائج كانت إذا ما معرفة إىل هتدف اختبارات الدراسة أجريت وقد  

 من النوع هذا استخدام بعد KKM قيمة على بناء زيدت قد الطالب تعلم

 .زوج البطاقة التعاوين التعلم اسرتاتيجية

 البيانات تحليل طريقة. و

 والطالب المعلمين أنشطة ..

 املعلمني أنشطة وصلت إذا ناجح ا كان البحث هذا إن يقال 

زوج البطاقة  اسرتاتيجية تطبيق طريق عن االجتماعية العلوم مواد يف والطالب

 لألنشطة املئوية النسبة يف النظر خالل من هو القياس. ٪31 -٪ 60 إىل

                                                             
38

 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 

hal. 99 
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 ألهداف وفقا عليها احلصول مت اليت البيانات تفسري يتم ، املعلم هبا قام اليت

 .البحث

 جدا قوي: ٪ 011 -٪  30  

 قوي: ٪ 31 -٪  60

 يكفي: ٪ 61 -٪  40

 ضعيف: ٪ 41 -٪  70

 89.جدا ضعيف: ٪ 71 -٪  1

 :التالية بالصيغة التعلم نتائج تحليل يتم .7

 الفردية اكتمال(أ 

 إىل تصل اليت التعلم نتائج على حصل إذا كامال   يكون الطالب إن يقال    

KKM 21 وهي احملددة. 

                                                             
39

 Ridwan, Belajar Mudah penelitian untuk Guru Karyawan dan Penelitian Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 89 
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 الكالسيكية اكتمال (ب 

 وهو KKM إىل الطالب من٪ 31 وصل إذا الكالسيكي اإلكمال يتحقق  

 اكتمال لتحديد املستخدمة الصيغ. اكتمل الفصل إن يقال مث ، 21

 :يلي كما هي الكالسيكية

KK = 
  

  
       

KK  =الكالسيكية اكتمال 

JT   =أكملوا الذين الطالب عدد 

JS   =الطالب عدد إمجايل 

 .. الجدول
 التعلم نتائج فتراتو  فئات

 الفئة فرتة عدد
0 011-34  طويل جدا 
 عالية تصل 20-34 7
 جيري 46-21 8

 
 منخفض 40-44 4
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 التقييم، معايري حددت مث معاجلتها متت اليت البحوث نتائج من البيانات  

 وفيما ، جيدة وغري وضعيفة ونزيهة جيدة وهي ، تقييم معايري 4 من جمموعة نفذت مث

 :املئوية النسبة معايري يلي

 "جيد" يقال٪  011 -٪  26 بني النسبة كانت إذا (0

 "كافية" إهنا يقال٪  24 -٪  46 بني النسبة كانت إذا (7

 "ضعيفة" إهنا يقال٪  44 -٪  41 بني النسبة كانت إذا (8

 ."جيد غري" يقول فإنه ،٪  41 من أقل املئوية النسبة كانت إذا (4
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 بعاالباب الر 

 نتائج البحث والمناقشة

 وصف البيانات .أ

 األولى حالة قدرة الطالب .1

البحث  خيططبداية . هذا البحث يقام باحملاولة املثلى لرتقية قدرة الطالب

اتضح بعد ارتكاب الفعل إىل . يقام ببعض الدورات حىت يتحقق أهداف البحثأن 

الذي حددت  دورة الثالثة ينظر إليها أن نتيجة الطالب زيادة وتتحقق أهداف

 .الباحثة

القبلي على  ختبارقبل إجراء الفعل، قدمت الباحثة االختبار األول أو اإل

الطالب بعدد عشرة سؤال ملعرفة قدرة الطالب قبل قيام التعليم باستخدام اسرتاتيجية 

أما إعطاه هذا السؤال يهدف ملعرفة  .(Kooperatif Tipe Index Card Match)التعليم 

.قدرة الطالب األوىل وملعرفة وصف صعوبة الطالب يف حل سؤال حول املواد
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فيعرف أن نتيجة االختبار  تنفيذها مت اليت األولية االختبارات نتائج على بناء

عن ثالث عشرة طالبا على املادة األدوات املدرسية ال تزال منخفضة عاما  القبلي

وأدىن  011و أعلى نتائج تعلم الطالب هي . امجاليا درجة 48و  0821بدرجة 

وأما . فقط%(  80،74)وعدد الطالب الذين يكملون الدراسة يعين .1النتائج هي 

ناسبا على اجلدول م%(.  63،24)طالبا  77الذين مل يكملوا الدراسة بعدد 

 :يف اجلدول التايل لنسبة املئوية ملستوى جناح الطالبميكن وصف معايري االسابق، 

.جدول   

 معايير نجاح تعلم الطالب في االختبار القبلى

نسبة نتائج تعلم 
 الطالب

مستوى مخرجات 
 التعلم

 لنسبة المئوية  جملة الطالب
 للنتائج تعلم الطالب

 %8،07 0 عالية جدا 30-011
 %73،07 9 عالية 20-31
 - - وسط 60-21
 %6،74 7 منخفض 40-61
 %67،4 71 منخفضة جدا 41>

 ... 37 جملة
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 عملية التنفيذ و نتائج الدورة األولى  .2

التجرييب اليت شرحت الباحثة السابقة ،   لعملل بناء  على نتائج البحث

نقص   م وهيياليت ميكن طرحها يف عملية التعل بعض املشاكل  ف أن هناكفتعر 

ال تزال نتائج تعلم الطالب منخفضة يف مواد تعليم  ،الطالب لتعلم اللغة العربية حتفيز

حبيث تأثر  بتحسني النتائج، وبيئة الفصل غري معينة  حباجة يقاملذلك اللغة العربية، 

 .على أنشطة عملية التعليم، واسرتاتيجية التعليم مملة

 طة الدورة األولىخ (أ 

هذه بتجربة حلل  ةالباحث ت، قامبناء على املشكالت ىف البحث املوجودة

خاصة يف مادة   Kooperatif Tipe Index Cardاملشكلة باستخدام إسرتاتيجية 

 :هو التخطيط الذي تفعله الباحثة. أدوات املدرسية

 Kooperatif Tipe Indexتصميم خطة تنفيذ التعليم  اليت تستخدم اسرتاتيجية  (0

Card . 



49 
 

 

 .ترتيب األسئلة أو االختبارات املستخدمة لرؤية نتائج تعلم الطالب (7

 .إعداد ورقة املالحظة ملالحظة أنشطة التعلم والتعليم (8

 تنفيذ الدورة األولى (ب 

دات العربية املفر  هابحث فيوالدورة األوىل ت. يف حصتنينّفذ الدورة األوىل ت

 Index Cardالباحثة طريقة  يف هذه الدورة طبقت. املدرسيةاملتعلقة مبادة األدوات 

Match يم ابتداع بيئة الراحة يف التعل الباحثة مث حتاول. وطريقة السؤال واجلواب

الباحثة يف خطة تنفيذ  تمناسبة مبا تصمم وبعد ذلك تنفذ عملية التعليم

وىل واألنشطة األنشطة األ فيها يشمل اخلطوات اليت قامت الباحثةأما . التعليم

 .املتوسطة واألنشطة اخلامتة

 

 المالحظة للدورة األولى (ج 

 نتائج تعلم الدورة األولى (.
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ليهدف إىل معرفة قدرة  التعليمختبار االيف هذه الدورة يعطى الطالب 

الطالب بعد إعطاء اإلجراء يف الدورة األوىل ومعرفة موقع الصعوبات اليت 

 . يواجهها الطالب يف إجابة األسئلة

 القيمة أن فيعرف ،0 الدورة يف مت الذي البعد  راالختبا نتائج علىبناء  

م ومت تطبيق يالتعلاجراء   بعدالبعد األول عن اثنني وثالثني طالبا  ختبارالا

أدوات املدرسية، على مادة  Kooperatif Tipe Index Card مياسرتاتيجية التعل

%(.  41)هي ستة عشر طالبا   أما نسبة اكتمالية تعليم الطالب كالسيكيا

مع أقل فئة . وأما الطالب الذين مل يكملوا الدراسة يعين مخسة وسبعون طالبا

 ختباراالومتوسط القيمة يف  011، يف حني أن أعلى قيمة هي 1قيمة هي 

هذا يدل على أنه من االكتمال الكالسيكي مع احلد األدىن  .6،1هو  البعد

 8الفئة املعتدلة والطالب يف الفصل السابع  الطالب يف عايري االكتمالمن م

األدوات مادة  واتدرس يكملوا أن مل Cerdas Murni Tembung املدرسة الثانوية
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وصف النسبة بيمكن وفق ا للجدول السابق ف. ملادة اللغة العربيةيف ا الدراسية

  :املئوية ملعايري النجاح للطالب يف اجلدول التايل

7 جدول  

تعلم الطالب في الدورة األولىمعايير نجاح   

نسبة نتائج تعلم 
 الطالب

مستوى مخرجات 
 التعلم

 لنسبة المئوية  جملة الطالب
 للنتائج تعلم الطالب

 %82،4 07 عالية جدا 30-011
 %07،4 4 عالية 20-31
 - - وسط 60-21
 %70،32 2 منخفض 40-61
 %73،07 9 منخفضة جدا 41>

 ... 37 جملة
 

 انعكاس األول (د 

بناء على املالحظة و اختبار نتائج التعليم اليت قامت الباحثة ىف الدورة 

 :األوىل فاالستنتاج أن

نتائج التعليم اليت حيصل عليها الطالب يف الدورة األوىل على ما يبدو ال يزال  (0

وهذا منظور من متوسط . هناك الطالب مل يصلوا إىل هدف التعليم املتوقع
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وما زال هناك العديد من   6،1دورة األوىل بدرجة القيمة اليت حيصلوا ىف ال

 .الطالب الذين مل يكملوا بعد

نتائج مالحظة املعلم اليت حيصل عليها الطالب يف الدورة األوىل بعناية معلم  (7

الفصل بأنه جتب على الباحثة أن تقوم إجراءات إدارة التعليم على املواد املراد 

 .شاط الطالبتدريسها حىت جتب على الباحثة توجيه ن

 
 نتيجة الدورة الثانيةو عملية التنفيذ  .3

يتم تنفيذ الدورة الثانية على أربع مراحل وهي التخطيط وتنفيذ اإلجراءات 

 .واملالحظة والتفكري

 

 

 تخطيط الدورة الثانية (أ 



68 
 

 

أما التخطيط هلذه الدورة الثانية، ستقوم الباحثة بتصحيح أوجه النقص 

 :بعمل بدائل على النحو التايل مث تقوم الباحثة. األوىلوالضعف املوجود يف الدورة 

 Kooperatif Tipe Indexاليت تستخدم اسرتاتيجية  تصميم خطة تنفيذ التعليم (0

Card. 

 .إعداد ورقة املراقبة ليالحظ أنشطة التعليم والتعلم (7

 .إعداد االختبارات يف شكل أسئلة لرؤية نتائج تعلم الطالب (8

 .التعليم كدعم التعليمأحضر املعلم وسائل  (4

 تنفيذ إجراءات الدورة الثانية  (ب 

يف نفس اإلجراء املتبع يف كانت الباحثة تتخذ اإلجراء يف هذه املرحلة

يستخدم املعلم بطاقة صور حول املادة  الدورة األوىل، بل اإلجراء يف هذه املرحلة

يف هذه الدورة الثانية عملية  عالوة على ذلك، أجرت الباحثة. األدوات املدرسية

. كدعم التعليم  باستخدام الوسائط ختطيط عملية التعليمم وفق ا ملشروع يالتعل
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، وهي األنشطة األولية واألنشطة بعض األنشطةتتكون اخلطوات املتخذة من 

 .األساسية واألنشطة اخلتامية

 مالحظة الدورة الثانية (ج 

 نتائج التعليم في الدورة الثانية (.

 القيمة أن فيعرف، 7 الدورة يف مت الذي البعد  راالختبا نتائجعلى بناء  

م ومت تطبيق يالتعل إجراء الثاين من إثنان وثالثني طالب ا بعد البعداالختبار 

باستخدام البطاقات  (kooperatif tipe index card match)اسرتاتيجية التعليم 

يف تعليم الطالب بكالسيكي نسبة مئوية و . املصورة يف مادة األدوات املدرسية

يوجد  الطالب الذين مل يكملوا أماف(. % 23،07) طالبا 74ط وهو فق

. 24مل يصلوا بعد معايري االكتمال على األقل ( % 70،32) .طالبسبعة 

ومتوسط القيمة يف هذا  011وقيمة األعلى هي  61قيمة األدىن هي ب

 %. 39033،03هو  البعداالختبار 
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معايري اكتمال أقل الطالب  منكتمال الكالسيكية هذا يدل على أن ا 

 اسرتاتيجيةمن ضمن املعايري العالية، ولذا نتائج تعلم الطالب بعد استخدام 

 مبدرسة 8يف الفصل السابع ( kooperatif tipe index card match)م يالتعل

وات يف املواد التعليمية عن األدا اإلرتفاعمتبونج زادت  Cerdas Murni  الثانوية

ري كما يناسب يف اجلدوال السابق فيمكن وصف النسبة املئوية ملعاي. املدرسية

 :جناح الطالب يف اجلدول التايل

3 جدول  

لثانيةمعايير نجاح تعلم الطالب في الدورة ا  

نسبة نتائج تعلم 
 الطالب

مستوى مخرجات 
 التعلم

 لنسبة المئوية  جملة الطالب
 للنتائج تعلم الطالب

 %82،4 07 عالية جدا 30-011
 %41،67 08 عالية 20-31
 %07،4 4 وسط 60-21
 %9،82 8 منخفض 40-61
  - منخفضة جدا 41>

 ... 37 جملة
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 انعكاس الثاني (د 

على أساس نتائج املراقبة و االختبار النتائج التعليم الذي قامت الباحثة 

 :ىف الدورة الثاين فاإلستنتاج أن

حيصل عليها الطالب ىف الدورة الثانية على ما زال هناك من نتائج التعليم اليت 

وهذا يظهر من نتائج    .بعض الطالب الذين مل يتحققوا هدف التعليم املرجوة

ومازال هناك بعض %  3،03املتوسطة اليت يكتسبوا ىف الدورة الثانية بدرجة 

والدورة  يم من الدورة األوىلحتسنت نتائج التعلو . الطالب الذين مل يكملوا بعد

، يف هذه الدورة الثانية ال تزال هناك بعض الصعوبات يف ومع ذلك. الثانية

 :م مثليالتعل

 .ال يزال هناك بعض الطالب الذين مل يكملوا بعد من التعليم (0

 . اليزال هناك بعض الطالب ال يعرفون كيفية قراءة نص العربية (7

 .العربيةاليزال بعض الطالب أقل قدرة على ترمجة اجلمل باللغة  (8
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نتائج مالحظة املعلم اليت املكتسبة يف الدورة الثانية اليت الحظها معلم  (4

الفصل أن جتب على الباحثة أن تقوم إدارة التعليم على املواد اليت 

 .ستدرسها

من املشكالت املذكورة يف الدورة الثانية السابقة تستخدم كمرجع 

 .الختاذ اإلجراءات يف الدورة الثالثة

 
 التنفيذ و نتائج الدورة الثالثةعملية  .4

أما تنفيذ هذه الدورة الثالثة على أربع مراحل وهي التخطيط وتنفيذ 

 .اإلجراءات واملراقبة والتفكري

 خطط الدورة الثالثة (أ 

التخطيط هلذه الدورة، ستقوم الباحثة بتصحيح أوجه النقص والضعف 

 : على النحو التايل بعمل بدائل مث تقوم الباحثة. املوجود يف الدورة الثانية
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 .تصميم خطة تنفيذ التعليم (0

 .إعداد ورقة املراقبة ملعرفة مدى مشاركة الطالب أثناء البحث املطبق (7

 .إعداد االختبارات يف شكل أسئلة (8

 .أحضر املعلم احلوار وفقا للمادة كدعم (4

 تنفيذ اإلجراء الدورة الثالثة (ب 

تنشأ خطة الدورة الثالثة  ، مث مت حتديدها الباحثة نقاط الضعف والعيب

 تقضي الدورة الثالثة يف حّصتني .طة للدورة الثالثةاخلكمتابعة من خالل إعداد 

يستخدم  اء الذي مت اختاذه هو املعلم، فإن اإلجر والتاىل، ىف هذه اخلطة .أيض ا

، األدوات املدرسية طريقة احملاضرة مع حوار اليت مت إعدادها فيما يتعلق باملواد

حىت مادة األدوات املدرسية بشكل احلوار  لدعوة الطالب إىل فهم ويتم ذلك

 .املادة األدوات املدرسية يتمكن الطالب من قراءة وترمجة وحتليل
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، وهي األنشطة األولية ة أنشطةمن عدتتكون املتخذة  اخلطوات

  .واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية

 المراقبة فى الدورة الثالثة (ج 

 ورة الثالثةنتائج تعلم الد (.

 القيمة أن فيعرف، 7 الدورة يف مت الذي البعد  راالختبا نتائجبناء  على 

ومت تطبيق ما إجراءت وثالثني طالب ا بعد إثننيالثالث من  البعداالختبار 

باستخدام احلوار يف  (kooperatif tipe index card match)اسرتاتيجية التعليم 

بكالسيكي وهو فقط  لدى تعليم الطالب ةويئالنسبة امل. مادة األدوات املدرسية

( % 6،74)االختبار بعد  يكمالمل الطالبان يوجد و . (% 98،24) طالبا 81

 21قيمة األدىن هي ب. 24 وهواالكتمال  أقل مل يصلوا بعد معايري الذين همو 

 . % 9،41هو  بعدومتوسط القيمة يف هذا االختبار ال 011وقيمة األعلى هي 



21 
 

 

 لدى قلاألأن اكتمال الكالسيكية مع معايري اكتمال هذا يدل على 

الطالب من ضمن املعايري العالية، ولذا نتائج تعلم الطالب بعد استخدام 

 8يف الفصل السابع ( kooperatif tipe index card match)م يالتعل اسرتاتيجية

يف املواد التعليمية عن األداوات اإلرتفاع زادت   Cerdas  Murni الثانوية مبدرسة

ل السابق فيمكن وصف النسبة املئوية ملعايري كما يناسب يف اجلدو . املدرسية

 :جناح الطالب يف اجلدول التايل

5 جدول  

ثةلثالمعايير نجاح تعلم الطالب في الدورة ا  

نسبة نتائج تعلم 
 الطالب

مستوى مخرجات 
 التعلم

 لنسبة المئوية  جملة الطالب
 للنتائج تعلم الطالب

 %34،82 72 عالية جدا 30-011
 %9،82 8 عالية 20-31
 %6،74 7 وسط 60-21
 - - منخفض 40-61
 - - منخفضة جدا 41>

 ... 37 جملة
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 انعكاس الثالث (د 

طالب ا  نتائج التعليم من اثنني وعشرين طالبا يوجد ما يصل إىل ثالثني   

الذين ( % 6،74) طالبنيوما يصل إىل  ،الذين دخلوا فئة كاملة( % 98،24)

ميكن أن يقال أن احملاولة يف ترقية نتائج   من هذه النتائج .مل يدخلوا فئة كاملة

 املادة ىف Kooperatif Tipe Index Card Matchالتعليم بتطبيق اسرتاتيجية التعليم 

أن  حثةأضف إىل ذلك، رأت البا. األدوات املدرسية بالفعل ىف الفئة العالية جدا

 ميالتعل يم يف اسرتاتيجيةإشراك الطالب يلعب دور ا نشط ا يف متابعة التعل

Kooperatif Tipe Index Card Matchونشطني يف متحمسني الطالب  ، مما أصبح

عملية التعليم ف، ستوى االكتمال يف الدورة الثالثةمع حتقيق م. عملية التعليم والتعلم

 .يف الدورة التالية لباحثةمستمرة من قبل ا مل تعدوالتعلم
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 تحسين نتائج تعلم الطالب في الدورة األولى والثانية والدورة الثالثة. 4

ورة الثالثة م املنفذة يف الدورة األوىل والثانية والديبناء على تطبيق عملية التعل

يف حتسني  Kooperatif Tipe Index Card Match باستخدام اسرتاتيجية التعليم 

 :كما يلي  األدوات املدرسية تعلم الطالب يف مادة نتائج

يتجرب  االختبار القبلييف بداية وبناء على اجلدول السابق فيعرف أن 

 ةتوسطبدرجة امل( % 80،74) بعدد عشرة طالباكتمال اال ختبار االمت الطالب 

الذين يتحققون ( % 41)طالب ا  ىف الدورة األوىل كان هناك ستة عشر%.  48

الدورة بينما يف . % 6،1بلغ  ةتوسطبدرجة امل اكالسيكيإىل مستوى االكتمال  

مستوى  الذين يتحققون إىل( % 23،07)طالب ا  الثانية كان هناك اثنا وعشرون

وأما ىف الدورة الثالثة كان هناك %.  3،03درجة املتوسطة بلغ االكتمال ب

حققون إىل مستوى االكتمال بدرجة هم الذين يت%(  98،24)ثالثون طالبا 

مت  أن مازيادة نتائج تعلم الطالب بعد وبذلك فيكون%.  9،41املتوسطة 

على املادة   Kooperatif Tipe Index Card Matchتدريسها باستخدام اسرتاتيجية 
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   Cerdas Murni Tembungاملدرسة الثانوية  يف الفصل السابع األدوات املدرسية

لدورة الثانية ، ، والدورة األوىل ، وايف االختبار التمهيدي مع التحسن العام

 .% 69،82أو  7771 الدورة الثالثة بلغتو ، والدورة الثالثة

 :اخلالصة النتائج يف خمطط التايل 

 

 

 مناقشة نتائج البحث .ب

 :ثالبحالشرح السابق فيمكن تقدمي نتائج  ت الباحثةكما قد وصف

 االختبار
 التجربي

األولى الدورة الثانية الدورة  الثالثة الدورة   

 تعلم لنتائج المئوية النسبة مخطط
 الطالب

31.52% 50% 78.12% 93.75% 
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  Cerdas Murniمبدرسة الثانوية   8قام يف الفصل السابع تنتائج حبث االجرائي اليت  .0

وحتليل البيانات تدل أن البحث نتائج  تدورات، كما قد قّدم على ثالثمتبونج 

على  ةأثبت أهنا قادر  (Kooperatif Tipe Index Card Match)تطبيق اسرتاتيجية 

ا عندما م ويشعر الطالب متيحتسني نتائج التعل م هذه استخداحمسا جد 

مون، وهذه اإلسرتاتيجية رائعة لتأثري الطالب يف السائاإلسرتاتيجية دون أن يشعر 

 .حتسني نتائج تعليم اللغة العربية خاصة يف مادة األدوات املدرسية

من املئوية   منخفضةم يالتعل همنتائجيف أما بالنسبة للطالب الذين مل يكملوا  .7

 23،07)والدورة الثانية ( % 41)، والدورة األوىل (% 80،74) قبلياالختبار الت

بعد راقبت الباحثة أثناء يقام بالبحث يف الفصل (. % 98،24)والدورة الثالثة ( %

متبونج يف عملية التعليم للطالب الذين مل   Cerdas Murni مبدرسة الثانوية  8السابع 

هذه بسبب الطالب نقص . نانيكملوا نتائج التعلم يف الدورة الثالثة وهي اث

 .إجابة السؤالاالهتمام، و نقص احلذار و يتحريوا ىف 
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أن عملية  تتخذها الباحثة  يف نتائج اختبار التعليم، مالحظة الطالب واستجاباهتم .8

ميكن  (Kooperatif Tipe Index Card Match)م يالتعل م باستخدام اسرتاتيجيةالتعلي

 .العربية للطالبيم اللغة أن حتسن نتائج تعل
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 خالصةال .أ

يمكن إجراء عدة استنتاجات من هذه اء  على املالحظات ومجع البيانات فبن

 :التايلكما  البحث

م يالتعل إسرتاتيجيةنتائج تعلم الطالب من الصف السابع الثالث قبل تنفيذ . 0

Kooperatif Tipe Index Card Match  بشكل عام التزال األدوات املدرسية  يف املواد

مع عدد كامل من الطالب، . 48ومتوسط  0821منخفضه مع القيمة االمجالية 

 %(.63،24)الطالب  77والذين مل تكتمل ( 80،74)الطالب  01فقط 

م يإسرتاتيجية التعلنتائج تعلم الطالب من الصف السابع الثالث بعد تنفيذ  .7

Kooperatif Tipe Index Card Match  يف الدورة األوىل  األدوات املدرسية يف املواد

الطالب الذين مل تكتمل اثناء الدورة  06طالبا الذين أكملوا و  06وصلت إىل 
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الطالب الذين مل يكملوا الدورة  2الطالب الذين املكتملة و  74الثانية وصلت 

 .الطالب الذين مت االنتهاء واثنني من الطالب الذين مل تكتمل 81الثالثة تصل إىل 

األدوات  يف مادة  Kooperatif Tipe Index Card Matchم يإسرتاتيجية التعلبعد تنفيذ . 8

وبلغ مستوى  6،1لتعلم يف الدورة األوىل مبتوسط قيمة زيادة يف نتائج ا املدرسية

وبلغ مستوى االكتمال  3،03بينما يف الدورة الثانية مبتوسط قيمة % 41االكتمال 

وبلغ مستوى االكتمال  9،41بالنسبة للدورة الثالثة مبتوسط قيمة % 23،07

 Kooperatif Tipe Indexم يإسرتاتيجية التعلهذا يظهر زيادة بعد تطبيق %. 98،24

Card Match   األدوات املدرسيةادة يف امليف املواد العربية. 

 قتراحاتاإل. ب

ىف البحث  ، ال سيما يف هذا البحث  مت إجراؤهبناء  على نتائج البحث اليت

 :، وهياالقرتاحاتعدة  لديها الباحثة. اإلجرائي
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يوصي رئيس املدرسة بتسهيل املعلمني وخاصه املعلمني العرب حلضور التدريب أو . 0

 .  ورش العمل حول اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية

يوصي مدرسي اللغة العربية بأن يكونوا قادرين على استخدام األساليب . 7

 Kooperatifم يالتعل اسرتاتيجيةواالسرتاتيجيات املختلفة يف عملية التعلم وخاصة 

Tipe Index Card Match  أثبتت أهنا حتسن من نتائج تعلم اللغة  اسرتاتيجيةألن هذه

 . العربية
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