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تطبيق اسرتاتيجية التعلم مطابقة بطاقة الفهرس يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية عن مادة "يف 
 البيت" لردى تالميذ الصف السابعالثاين ابتمردسسة اتمتسسطة اكحوسمية الثاين ديل سريدانج
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 إعداد الطالبة

 هيبه احتياط
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 املشرفة الثانية     ولیاٲل املشرفة
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 جتريرد

 : هيبه احتياط   اإلسم 
 ٣90٤٥1٢٣:   سقم القيرد

 : علسم الرتبية والتعليم   الولية
 : تردسيس اللغة العربية   الشعبة

 الردكتسسانردا سمحايين، اتماجستري:   اتمشرفة األولی
 الردكتسسانردا عزيزة هانسم اوك، اتماجستري:   اتمشرفة الثانية

 قية نتائج تعلم يف تر  مطابقة بطاقة الفهرس: تطبيق اسرتاتيجية التعلم   البحثالعنسان 
  لثاينااللغة العربية عن مادة "يف البيت" لردى تالميذ الصف السابع  
 ديل سريدانج. الثاينردسسة اتمتسسطة اكحوسمية ابتم  
 

 لغةتعلم, النتائج مطابقة بطاقة الفهرس, اسرتاتيجية التعلم :   كلمات مفتاحية
 الثاينالعربية, الصف السابع                              

 

 لثاينادف هذه الدراسة إىل وصف نتائج تعلم مادة "يف البيت" ابللغة العربية يف السابعيه
. طابقة بطاقة الفهرسماسرتاتيجية تعلم  هتطبيق يوبعد ديل سريدانج الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل
ك  أ  مي مطابقة بطاقة الفهرسهدف هذه الدراسة أيًضا إىل وصف ما إذا كانت إسرتاتيجية تعلم يو 

درسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينترقية نتائج تعلم اللغة العربية ع  مادة "يف البيت" يف الصف السابع
 االختبار قبل كلت يف شاواالختبار  ةالبياانت ابستخدام الدراسات األدب ةالباحث ة. مجعديل سريدانج ٨
 والواثئق املتعلقة أبحباث الدراسي.  ،االختبار بعد و

طالًبا تتكو  م   ٣٢الدورة مبوضوعات حبثية بلغ جمموعها  ةتستخدم هذه الدراسة الثالث
. تقنية حتليل البياانت املستخدمة هي التحليل النوعي الوصفي ٨١٠٣طالبة يف عام  ٠٢طالًبا و  ٨١

 والنسبة املئوية.
لطالب يف تعلم يف هذا اجملال، ترقية نتائج تعلم ا ةاستناًدا إىل النتائج اليت توصل إليها الباحث

ح م  خالل العديد ، هذا يتضمطابقة بطاقة الفهرسغة العربية بشكل كبري ابستخدام اسرتاتيجية الل
. االختبار بعدو  ختباراال قبلم  الطالب الذي  ينشطو  يف املشاركة يف أنشطة التعليم والتعلم ونتائج 

االختبار  قبل  حلةر أظهرت النتائج أنه مت اكحصول على أنشطة تعلم اللغة العربية وعملية التعلم يف م
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. ولك  بعد التعلم ابستخدام ( ضعيف٪٢٠.٠٥طالًبا ) ٨٥(٪٠٥.٣٤طالًبا ممتاز ) ٠٣هناك 
ممتاز  طالًبا ٠٢يف الدورة األوىل، أظهرت نتائج االختبار أ  هناك  مطابقة بطاقة الفهرساسرتاتيجية 

ممتاز  طالًبا ٨٢إىل . يف نتائج اختبار الدورة الثاين ( ضعيف٪٣٤.٤٠طالًبا ) ٠٣ (٪٠٤.٥٢)
طالًبا ممتاز  ٣٨. وزادت نتائج اختبار الدورة الثالث إىل ( ضعيف٪٣٨.٨٥طالًبا ) ٣(٪٠٢.٢٤)
  مرحلة يف التعلم نتائج قيمة. مت اكحصول على متوسط ضعيفالذي  ( ٪٤٨.٠٣طالًبا ) ٤(٪٥٢.٢٠)

، يف ٣٥.٢٣، يف الدورة الثاين ٥٢.٢٥الدورة األول  االختبار بعد ، يف مرحلة١١.٠٢ االختبار قبل
. م  النتائج اليت مت اكحصول عليها، ميك  اخلالصة أ  اسرتاتيجية ٢٠.٨٥اكتسبت  ةالدورة الثالث

 ة العربية.تستخدم بنجاح وميك  أ  ترقية نتائج تعلم الطالب يف املواد اللغ مطابقة بطاقة الفهرسالتعلم 
 
 

                     املشرفة الثانية    
   

 
 الدكتوراندا عزيزة هانوم اوك، املاجسيت 

 ٠٣٠٣١٣٨٣٨١١٢١٠٨١٣١رقم التوظيف:
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 مقردمة

 بسم هللا الرمح  الرحيم

 إكمال م  الكاتب يتمك  حىت ورمحته وإرشاده قلبه أعطى الذي وتعاىل، سبحانه هلل اكحمد

 الذي حممد صلى هللا عليه وسلم، سيد األانم على والسالم الصالة توجيه يتم األطروحة هذه إعداد

 أشهد أ  الإله إالهللا وأشهد أ  حممدا رسول هللا. .اآلخرة ويف العامل يف دائًما إليه نتطلع

تطبيق اسرتاتيجية التعلم مطابقة بطاقة الفهرس يف ترقية نتائج  " دراسة هي الرسالة هذه

سسطة تالميذ الصف السابعالثاين ابتمردسسة اتمتتعلم اللغة العربية عن مادة "يف البيت" لردى 

 يتجزأ ال جزء ابلتأكيد هو األطروحة هذه إكمال أ  املؤلف يدرك اكحوسمية الثاين ديل سريدانج"

 :يشكر أ  املؤلف يود تواضع بكل لذلك .األطراف خمتلف م  والدعم والتوجيه املساعدة م 

 استكمال عملية يف املؤلف شؤو  كل وسهل وهداايه رمحته منح الذي وتعاىل سبحانه . هللا٠

 .األطروحة

 السيد .كما رئيس اجلامعة اكحكمية سومطرة الشمالية سيدورمحا  املاجستري، الدكتور . السيد٨

اجلامعة اكحكمية  يف املعلمني وتدريب الرتبوية العلوم كلية عميد سيحا ، الدي  أمري دكتور

 .سومطرة الشمالية

 ال املؤلف أ  العربية، اللغة تعليم قسم ورئيس ماجستري، الدي ، سالم ستاذاأل للدكتور .  شكرا٣

 االنتهاء ميك  حبيث واملشورة والتوجيه التوجيه قدموا الذي  اآلخر، تلو واحدا يذكر أ  ميك 

 .األطروحة هذه م 
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األستاذة الدكتوراند  الدكتوراند رمحيين املاجستري املشرفة األوىل يف كتابة هذا البحث، ألستاذة .  شكرا٥

 بناءة واقرتاحات نقًدا قدم الذي عزيزة هانوم اوك املاجستري املشرفة الثانية يف كتابة هذا البحث،

 يستغرق أ  املمك  م  يزال ال ولك  مشغولة حالته أ  م  الرغم على الرسالة هذه إعداد يف

 .األطروحة هذه استكمال ميك  حىت الكاتب لتوجيه الوقت بعض

والدة سوري جويىت، ومرشح رفيقي يف اكحياة حممد عديل  وكذلك أومسينا، لوالد وحمبوبة خاصة. ٤

والربكات.  النعمة وفرة أمل على واملادي، املعنوي الالهنائي، اكحب منحت أزهاري لوبيس اليت

ة، ز آمني آمني ايرب العاملني. ال تنسوا أيًضا اإلخوة واألخوات واألسرة املمتدة األعزاء والعزي

 األخت نوري زاكية، واألخ فاوزا  سبحا ، واألخ أكبار درجات، واألخت سليمه زريياتنا، مع

 أيًضا وأشكرك وصلواتك الهتمامك شكًرا األخرى تلو واحدة أذكرها أ  أستطيع ال كبرية عائلة

 .اآل  حىت اكحماس على

 السيد .املؤلف ملف إعداد يف ساعدوا الذي  املعلمني وتدريب الرتبية لكلية األكادميية واألم . األب٠

 وتدريب العلوم كلية يف للتعليم خضوعه أثناء املؤلف بتعليم قاموا الذي  احملاضري  والسيدة

 .سومطرة مشال جبامعة املعلمني

. وخاصة ألصدقاء الكلية الذي  هم عزيز جدا ابلنسبة يل رمحدا  لوبيس إس يب دي، سانيات ٢

ساري دوالي إس يب دي، مأمر مونيت إس يب دي، أنيساه نسوتيو  ابردوسي إس يب دي، ديلبا 

 ر، نضيله موليدية، مرمحه نسوتيو ، شبيل يشياره، نشى دنوليىتڬإس يب دي، نوفيت سريي

، ڠ، املائدة موتيا يونوس دليمنيت، سييت موليديه، آكحامل كومسا، أرضيانشه، مرييا  تنجوڠمرفوو
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 واألصدقاء الشعبة التدريس اللغة العربية الثاين ال أستطيع أ  ا ، أيوأزميڬبيلى مهارين تري

 .األطروحة هبذه القيام عملية يف وساعد اكحماس أعطى أذكرها واحدة تلو األخرى الذي

. شكراً أيضاً لألصدقاء الذي  حيبو  املؤلفني، ساندوا دائًما عملية القيام هبذه األطروحة:ندييه إبراهيم ٢

 .وسيا سو ندرايين لوبيس،نورمهيد بورو دليمونيت، نيتا مشيطه، فوتري أ ،نور أيفه،

ابملدرسة  ٨ PPLديسى چيلوا ،واجلماعي   القرية ٥٥  KKN.  مجيع األصدقاء يف السالح خاصة٣

 املتوسطة اكحكومية الثاين ديل سريدانج ال أستطيع أ  أذكرها واحدة تلو األخرى.

خاصة إىل املدير املدرسة  ديل سريدانج ٨املتوسطة اكحكومية . شكرا ايضا جلميع املدارس ابملدرسة ٠١

هراهف املاجستري واملعلم يف الدراسات العربية سيد حممد إدريس رماريو هراهف  سيد حممد شكور

 إس يب دي الذي  ساعدوا املؤلف يف عملية القيام هبذه األطروحة.

 أ  وأنمل األطراف، جلميع امتنانه ع  الكاتب يعرب القلب، خالص مع السبب، هلذا

 املؤلف يدرك ، ...آمني آمني ايرب العاملني .وغدا اليوم هللا م  متعددة ردود املقدمة املساعدة تتلقى

 املتوقع م  لذلك، .والضعف القصور أوجه م  العديد هناك يزال ال الرسالة، هذه كتابة عند أنه متاًما

 .لكماهلا والتوجيهات واالقرتاحات النقد للغاية

 ٨١٠٣سيبتمبري  ٠ميدا , 

 ةبالكات

 هيبه إحتياط

 ٣٨٠٤٥١٢٣رقم القيد: 
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 حمتسايت

 أ  ...................................................................... التجريرد 

 ج  ...................................................................... التمهيرد 

 ز   ..................................................................... احملتسايت 

 0  ...................................................... اتمقردمة :    الباب األوىل

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

 ٤  .......................................................... حتديد البحث .ب

 ٤  ........................................................... ج.  قيود البحث 

 ٠  ......................................................... د.  صياغة البحث     

 ٠  ......................................................... هـ . أهداف البحث

 ٢  ........................................................... البحثفوائد  و . 

 ٢  ......................................................... ز.  هيكال البحث 

 01  ......................................... : اإلطاس النظرية           الباب الثاني

 ٠١  ......................................................... اإلطار النظري  أ .     

 ٠١  .................................................... مفهوم التعلم  . ٠           

 ٠٨  ............................................... مفهوم نتائج تعلم .  ٨           

 ٠٣  ................................................ مؤشر نتائج تعلم .  ٣           

 ٠٢  ................................. العوامل اليت تؤثر على نتائج تعلم .  ٥           
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 ٠٣  .......................................... مفهوم اسرتاتيجية التعلم .  ٤           

 ٨٠  ............................ مطابقة بطاقة الفهرس اسرتاتيجية التعلم .  ٠           

 ٨٠  .................................................... .  مفاهيم اللغة ٢           

 ٨٢  .............................................. .  مفهوم اللغة العربية ٢           

 ٨٢  ....................................................... ب.  الدراسة السابقة    

 ٣١  .......................................................... فرضية العملية ج.     

 ٣0  ................................................ : طريقة البحث    ةالباب الثالث

 ٣٠  ................................................... مناهج وأنواع البحث أ .     

 ٣٨  ...................................................... ب.  موضوع البحث     

 ٣٣  .................................................. مكا  البحث ووقته ج .      

 ٣٣  ...................................................... إجراءات البحث د .      

 ٣٣  .................................................... طريقة مجع البياانت هـ .     

 ٥٠  ................................................... و.  طريقة حتليل البياانت     

 ٥9  ...................................... : نتائج البحث واتمناقشة     ةالباب الرابع

 ٥٨  ........................................................ أ . النتائج البحث      

 ٥٨  .............................. وصف نتائج تعلم الطالب قبل الدورة .  ٠           

 ٥٣  .................................... نتائج البحث يف الدورة األوىل .  ٨           

 ٥٠  ...................................... نتائج البحث يف الدورة الثاين.  ٣           

 ٥٣  ..................................... نتائج البحث يف الدورة الثالث . ٥           
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 ٤٣  ............................................................... املناقشة ب.     

 ٤٤  .................................................... الباب اخلامس    :  اخلامتة 

 ٤٤  .......................................................... أ . اخلالصة           

 ٠٤  ....................................................... رتاحاتقب . اال         

 ٤٢  .......................................................................اتمراجع 

 معجم الولمات

 خطة تطبيق التعلم

 الساثئق

 سرية الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

 الباب األوىل

 مقردمه

 البحث خلفية  -أ

على نتائج  والتعلم هو اكحصولاهلدف احملقق بعد أنشطة التعليم  ،أنشطة التعلم تيف إجراء 

حتتاج إىل جمموعة متنوعة   ليس أمراً سهاًل إجنازه،  للحصول على نتائج تعليمية رائعة. تعليمية جيدة

 م  عملية التعلم.  وال ميك  فصل نتائج التعلم هلا موقف مهم جدا  أنفسهم وم  حوله. م  األعمال

 لمأمهية املع أفضل لتحقيق أهداف التعلم. نتائج التعلماكحصول على  جيب على الطالب أ  يسعوا إىل

هو سلسلة  التعلم أل  اسرتاتيجية للطالب لتحسني نتائج التعلم. تعليمية متنوعة اسرتاتيجيةاستخدام 

 واالستخدام املختلف املوارد يف الدروس اجملمعة حتقيق النجاح مبا يف ذلك استخدام الطرق م  األنشطة

جيب أ  يكو  موقف املعلم حكيمًا يف االستخدام االسرتاتيجية التعلم  وهكذا، .هداف التعلماأل يف

  الصحيحة و حسب املوضوع دعم جناح التعلم للطالب.

التعلم ميك   ةضروري، ألنه ابستخدام اسرتاتيجيالتعلم النشطة للطالب أمر  تطبيق اسرتاتيجية

جراء على الفور اختاذ أي إ تعلم. وإذا مل يتمالتعلم ثبت م  خالل أفضل نتائج أيضا أ  تلهم الطالب 

 هذه االسرتاتيجية التعلم النشط سيكو  له أتثري شيء على مهارات التعلم للطالب والنتائج لتطبيق

 ال تزيد. 

نجاح أو اسرتاتيجية التعلم مناسبة ل، دعم أفضل نتائج تعلم ال غىن عنه م  طريقة وهكذا

ية، اكحصول على تعلم بنتائج مرضتتحقق نتائج الواقع جيب أ   ومع ذلك، يفتعلم الطالب املطلوب. 

احملاضرة بدو   تزال راتبة ابستخدام أساليباملعلم ال نتائج تعليمية منخفضة أل  اسرتاتيجية التعلم
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ونتيجة هلذه الظروف متيل إىل أ  تكو  بسرعة الطالب  اختالفات أو االبتكار يف اسرتاتيجية أخرى،

تقدمي املواد التعليمية  املناسبة عند االسرتاتيجية م. لذلك، املعلمو  مهمو  جداً لتطبيقاملشبعة يف التعل

ألنه لو كا  املعلم خطأ يف العطاء على املواد اليت يتم تدريسها، فإ  للطالب خالل عملية التعلم. 

 نتائج تعلم الطالب ل  تزيد. 

يل د الثايندرسة املتوسطة اكحكومية امليف  تعلمحول عملية  ةعلى نتائج مالحظات الباحثبناء  

يقة أ  املعلم ال يزال يستخدم طر ، الثاينالسابعسريدانج خاصة موضوعات عربية خاصة يف الصف 

احملاضرات والعديد م  الطالب الذي  استمعوا إىل أي شيء مت تسليمها م  قبل املعلم. وعالوة على 

ىل لطالب االستماع فقط إاخلميس لذلك ميك  لذلك، أجريت الدراسة يف الساعة األخرية م  يوم 

لق تفاعل تعلم متيل إىل االخنفاض. الوضع ال يزال خينتائج م  املعلمني فقط، حبيث الطالب  احملاضر

التعلم يف فئة اليت ال تزال يف اجتاه واحد حبيث أقل معىن عندما ينظر إليها م  حيث فعالية الطالب 

 طالب ال يزال أقل مرضية.يف التعلم ثبت يف نتائج تعلم ال

  الثاينالسابعيف الصف  يواجهو  مواضيع اللغة العربية ،ةالباحث أما ابلنسبة للمشاكل األخرى 

ة ، كوهنا واحدهذا النقص يف التواقيع مستوى الطالب ديل سريدانج الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل

ما إذا كا  أو مل يفهم ابلفعل  ملعرفة الطالب حيث سيعاين املعلم م  صعوابت م  املشاكل الرئيسية

م  عملية  كما لو كا  م  الصعب إعادة توجيه التعلم الذي يركز على املعلم املواد اليت مت تقدميها.

 الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل  الثاينالسابعيف الصف  العربية حول املواضيع العربية التدريس والتعلم

 .ديل سريدانج
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م  الصعب فهم ودرس للطالب يف  هو أحد األدلة على آراء الطالب ابللغة العربية مواضيع

الت الميك  فصله ع  املشك .ديل سريدانج الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل  الثاينالسابعالصف 

املذكورة أعاله، حبيث تكو  االسرتاتيجية املطلوبة ممتعة للطالب حىت ال يعتربوا املواد العربية صعبة. 

اسرتاتيجية التعلم اليت حيتاجها الطالب هي ميك  أ  تنطوي عليها كما لو كا  اللعب ولك  الرتكيز 

رعة قلق سوف نتذكر مهاراهتم الذاكرة ماذا استمر بسالرئيسي هو التعلم. لذلك، ال داعي للمعلمني لل

 أو حىت العكس. 

 مطابقة بطاقة الفهرس التعلم بنوعاسرتاتيجية تطبيق  ةحاول الباحث بناء على الوصف أعاله،

على أمل  ميك  إشراك الطالب كما لو كا  اللعب يف عملية التعلم ويعترب الباحثو  مادة "يف البيت"

ومثة أمل  مطابقة بطاقة الفهرس  بنوع تعلم الطالب ابستخدام اسرتاتيجية التعلمأ  يتم حل نتائج 

مطابقة بطاقة اسرتاتيجية التعلم  آخر يف أ  الطالب مل يعودوا يعتربو  دروس اللغة العربية صعبة.

حىت يتمك  الطالب م  تذكر املواد اليت تعلمها املعلم يف  هي اسرتاتيجية تكرار للموضوع، الفهرس

يطلب م  الطالب إتقا  وفهم  الفهرسمطابقة بطاقة   التعلميف هذا اسرتاتيجية  االجتماع السابق.

رتنة هذه م  املق بطاقة الفهرسيف أزواج، تتكو   الفهرسمفهوم الدرس م  خالل البحث ع  بطاقة 

األسئلة وأيضا قة ابطاقتني خمصصتني هلما حىت يتمكنا م  العثور على بعضهما البعض هذا هو م  بط

 كل طالب لديه الفرصة للحصول على بطاقة واحدة.بطاقة اإلجابة.
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 يف إجراء البحوث مهتمو  ابملسامهة  الباحث بناء على الوصف إىل املسائل املثارة أعاله،

ابقة مطتطبيق اسرتاتيجية التعلم “ م  خالل رفع عنوا  البحث: مع إجراءات البحث الطبقة العاملة

درسة ابمل لثاينايف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية مادة "يف البيت" لدى تالميذ الصف السابع الفهرسبطاقة 

 ”.ديل سريدانج الثايناملتوسطة اكحكومية 

 

 حترديرد البحث -ب

درسة يف امل ميك  حتديد املشكلة  بناء على خلفية البحث اليت يعرضها الباحث أعاله،

 سريدانج على النحو التايل: ديل الثايناملتوسطة اكحكومية 

 ال يشارك الطالب بنشاط يف عملية تعلم اللغة العربية. .٠

 . متيل نتائج تعلم اتباع اللغة العربية إىل االخنفاض.٨

 . أساليب اخلطاب األكثر هيمنة املستخدمة لتعليم دروس اللغة العربية.٣

 حتت معايريم  عدد الطالب لديه إجناز اللغة العربية  % ٤١أكثر م   .٥

 (.KKM)التخرج القصوى 
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 قيسد البحث -ج

 اكحد م  املشاكل يف هذه الدراسة هي: اليت يعرضها الباحث أعاله، حتديد البحثبناء على 

ية ع  مادة "يف البيت" يف ترقية نتائج تعلم اللغة العرب مطابقة بطاقة الفهرستطبيق اسرتاتيجية التعلم “

 ”.ديل سريدانج الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينلدى تالميذ الصف السابع

 

    البحث اسئلة -د

 بناء على قيود البحث اليت يعرضها الباحث أعاله، وميك  صياغته يف هذا البحث:

املتوسطة اكحكومية  درسةابمل الثاينكيف ميك  لنتائج تعلم اللغة العربية "يف البيت" يف الصف السابع. ٠

 ؟ مطابقة بطاقة الفهرسالتعلم اسرتاتيجية  سريدانج قبل تطبيقهاديل  الثاين

املتوسطة اكحكومية  درسةابمل الثاين. كيف ميك  لنتائج تعلم اللغة العربية "يف البيت" يف الصف السابع٨

 ؟ مطابقة بطاقة الفهرس التعلماسرتاتيجية  ديل سريدانج بعد تطبيقها الثاين

ع   للطالب  لعربيةا تعلم اللغة نتائج ترقيةميك   مطابقة بطاقة الفهرسما هي اسرتاتيجية التعلم   .٣

 ديل سريدانج؟ ثاينالاملتوسطة اكحكومية  درسةابمل الثاينالسابع مادة "يف البيت" لدى تالميذ الصف

 

 أهرداف البحث -هـ 

 وتتمثل األهداف البحثية اليت يتعني حتقيقها يف هذا البحث فيما يلي:

 الثايناملتوسطة اكحكومية ة درسابمل الثاينتعلم اللغة العربية "يف البيت" يف الصف السابعلوصف نتائج . ٠

 .مطابقة بطاقة الفهرساسرتاتيجية التعلم  ديل سريدانج قبل تطبيقها
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 الثايناملتوسطة اكحكومية  ةدرسابمل الثاين. لوصف نتائج تعلم اللغة العربية "يف البيت" يف الصف السابع٨

 .مطابقة بطاقة الفهرس اسرتاتيجية التعلمديل سريدانج بعد تطبيقها 

اللغة العربية  لمنتائج تع ترقيةميك   مطابقة بطاقة الفهرسة. لوصف ما هي اسرتاتيجية التعلم  ٣

 لثاينااملتوسطة اكحكومية  درسةابمل الثاينالصف السابع ع  مادة "يف البيت" لدى تالميذ للطالب

 ديل سريدانج.

 

 فساعرد البحث -و

 وم  املتوقع أ  تكو  للنتائج فوائد نظرية وفوائد عملية، مبا يف ذلك:

 . فوائد نظرية٠

 درسةابملالثاين عالصف السابيف يف العلوم خاصة يف اجملال تعلم اللغة العربية  تقدمي مسامهة (أ

 ديل سريدانج. ٨املتوسطة اكحكومية 

تقدمي إشارات إىل املعلمني والطالب ابإلضافة إىل حملة عامة ع  اسرتاتيجية التعلم املناسبة   (ب

 ،ديل سريدانج لثاينااملتوسطة اكحكومية  درسةابملالثاين الصف السابعلالخنراط واملرح لتطبيق يف 

 .مطابقة بطاقة الفهرساسرتاتيجية التعلم  واحد منهم 

  سريدانج.ديل الثايناكحكومية  املتوسطة درسةث يف املالبح تتدريب الباحث على إجراء (ج

 فوائد عملية. ٨

 .تعلم يف الفصولء نتائج مشاركة الطالب النشطة أثناترقية  (أ

 .والتدريس والتعلم حتفيز املعلمني ومديري املدارس لرتقية نوعية التعليم (ب
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 هيوال البحث -ز

 بشكل عام: لمي يف كتابة هذا التقرير البحثويرد وصف للتصنيف الع

صياغة  ،قيود البحث ،حتديد البحث خلفية البحث، : حيتوي على مقدمة،األوىلالباب 

  .البحث و هيكال ،فواعد البحث ،أهداف البحث البحث،

مؤشر نتائج  ، مفهوم نتائج تعلمالتعلم، مفهوم  النظري، طارالٳ: حيتوي على ةالثانيالباب 

مطابقة بطاقة ية التعلم ، اسرتاتيجمفهوم اسرتاتيجية التعلم، تعلمالعوامل اليت تؤثر على نتائج ، تعلم

 .فرضية العملية ،الدراسة السابقةاللغة العربية، مفهوم ، مفاهيم اللغة، الفهرس

، وقتهالبحث و مكا  ، موضوع البحث، مناهج وأنواع البحث : حيتوي علىةالثالثالباب 

 حتليل البياانت.طريقة ، طريقة مجع البياانت ، البحثإجراءات 

، وصف نتائج تعلم الطالب قبل الدورة م  بينها حيتوي على نتائج البحثالرابع: الباب 

نتائج  ،الدورة الثاين نتائج البحث يف، نتائج البحث يف الدورة األوىل ،اختبار الفرضية يف الدفعة األول

 ناقشة.واآلخر امل البحث يف الدورة الثالث،

 قرتاحااٳلاخلالصة و، اخلامتة اخلامس:  حيتوي ىلالباب 
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ةالباب الثاني  

النظرياإلطاس   

 اإلطاس النظري -أ

 ا. مفهسم التعلم

لحقة بعلم السلوك، وذلك ألّ  Learningويعترب مفهوم التعّلم )ابإلجنليزية: 
ُ
( م  األمور امل

لتعّلم أبنّه تغيري يُعّرف اعلماء السلوك اكتشفوا أّ  االجتاه السلوكي مرادف للتّعلم، ووفق هذا االجتاه 

 التعلم هو يف األساس عملية تغيري سلوكي ٠ظاهر يف السلوكيات، بسبب املمارسة الثابتة بشكل نسيب.

 والعادات واملواقف واملعرفة والتفاهم والتقدير. إنشاء هذا السلوك يشمل تغيري املهارات بسبب اخلربة.

، التعلم فعل ضد مجيع اكحاالت احمليطة ابلفرد. اخلتام ولذلك، فإ  التعلم عملية نشطة، وهي عملية رد

 ٨هو عملية رؤية، ومراقبة، وفهم شيء املستفادة.

يُعّرف التعّلم ابللغة أبنّه: حتصيل املعرفة ابألمور، بينما يُعرف اصطالحًا أبنّه: نشاط يهدف 

 ٣إىل اكتساب املهارات واكحصول على املعرفة اجلديدة.

 فإنه موضح أيضا يف اكحديث الذي ينص على ما يلي:وابإلضافة إىل ذلك، 

  “ اجْلَنَّةِ  َلَك َطرِيـًْقا يـَْلَتِمُس ِفْيِه ِعْلًما َسهََّل هللاُ ِبِه طَرِيـًْقا ِإىَل اَ َمْ  سَ “

                                                             
 ،)Learning Definition( تعريف التعلم ،محي الدين توق، يوسف قطامي، يوسف قطامي ٠

www.sst5.com ، بتصّرف 2019/06/15اّطلع عليه بتاريخ . 
2 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), h. 13-14. 
اّطلع عليه ، www.abahe.co.uk ،معنى التعلم  ،األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي  ٣

 .بتصّرف. /٨٥2019/06بتاريخ 
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هللا على استعداد جلعله يف الطريق إىل  "كل م  أيخذ الطريق للعثور على العلم. يعين:

 .)رواه الرتمودي (السماء"

نـَْيا فَـَعَلْيِه اِب ْلِعْلِم، َوَمْ  َأَراَدااْلآِخَرَة فَـَعَلْيِه اِبْلِعْلِم،َوَأَراَدمُهَا فَـَعَلْيِه اِبلْ  َم ْ “   “ ِعْلمِ َأَرا َدالدُّ

"كل م  يريد حياة العامل مث فإنه م  اإللزامي ابلنسبة له أ  يكو  املعرفة، وكل م   :يعين

مث جيب عليه أ  يكو  على  وم  يريد كالمها علم،الحُيتسِّب حياة اآلخرة مثّ يُلزم عليه أ  يكو  على 

 .)رواه الرتمودي (العلم"

يتصف لمالحظة، و وحىت يسمى التعلم تعلما، ينبغي أ  يظهر على صورة سلوك قابل ل

بدرحة م  الثابت بعيدا ع  أتثري النمو والتطور، أواستخدام العقاقري واملنشطة اليت ميك  أ  تؤدي إىل 

 ٥تغيري مؤقت يف السلوك.

، والتعلم نشاط إنساين يتم فيه نشر مجيع البشر احملتملني م  حيث املعرفة  الڬۆو  وفقا

سيكو  مفيدا وفعاال عندما يكو  الطالب قادري   والسلوك على حد سواء. هذا النشاط التعليمي

على التقاط وفهم ما يريد املعلم أ  ينقلوها ويتوقعوهنا. حقيقة أنشطة التعلم هتدف إىل اكحصول على 

 ٤معلومات حول شيء أو اكتساب مهارة يف هذا اجملال.

املرء للحصول كما يكشف أ  التعلم هو عملية عمل أيخذها  سالميتو متشيا مع الرأي أعاله،

 ٠.نتيجة لتجربته اخلاصة يف التفاعالت مع بيئته على تغيري جديد يف السلوك يف جممله،

                                                             
)دالرة المكتبة الوطنية:  ،طرق التدريس العامة )تخطيطها وتطبيقاتها التربوية( ،وليد احمد جابر 4 

 ٣٢ص.  ،(٣١٠٢
5 W Gulo, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 2005), h. 73. 
6  Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013), h. 2. 
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نشاط وليس جمرد نتيجة أو هدف مت اكحصول  التعلم هو عملية، هاماليك بدعم م  الرأي وفقا

يضا شكل أعليه. أل  التعلم ال يتذكر فقط، ولك  على نطاق أوسع م  ذلك هو الفهم. التعلم هو 

 ٢م  أشكال النمو والتغيري يف الذات وأعرب ع  طريق السلوك اجلديد نتيجة للخربة.

كما يكمل الرأي القائل أب  التعلم هو سلوك  و مدجيونو دميايت م  اآلراء املعرب عنها أعاله،

لتعلم الطالب هو واجب.  ٢مث التعلم هو فقط خربة الطالب أنفسهم.كعمل، وسلوك الطالب املعقد.

 جناح أو فشل الطالب يف التعليم، اعتمادا على عملية التعلم اليت يعيشها هؤالء الطالب.

 استنادا إىل بعض التعاريف للتعلم أعاله، ميك  أ  نستنتج أ  التعلم عملية تغيري مهمة لتغيري

ة احمليطة حتدث يف البيئالسلوك لدى الطالب حنو اجتاهات وهدفًا أفضل م  خالل التجارب اليت 

ويتم ذلك مبا يف ذلك تنمية املعرفة والعادات واملواقف واألهداف  واليت تشمل كل ما يتم التفكري فيه

 والشخصية

 . مفهسم نتائج تعلم9

تتكو  نتائج التعلم م  كلمتني مها النتائج والتعلم. نتيجة املصطلح شيء مت اكحصول عليه 

التعلم وفقا للرأي التقليدي هو إضافة ومجع عدد م  املعلومات  م  النضال واجلهد. يف حني أ 

واملعارفة. املتخصصة هي املعرفة اليت تتعلق مبشكلة الفكرية، يتم إعطاء الطالب جمموعة متنوعة م  

نتائج تعلم هو نوااي حمددة لربانمج أو مقرر، كتبت بشكل معني. دورات التصميم لزايدة معرفتهم. 

                                                             
7  Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27. 

8  Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), h. 7. 
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على الطالب أ  يعرف، آو يفهم، أو يكو  قادرا على القيام به يف هناية ذلك  وهو تصف ما ينبغي

    ٣الربانمج أو املقرر.

كما أهنا نتيجة حتقيق نتائج التعلم يف شكل أرقام أو النتيجة بعد إعطاء  دمييايت ومودجيونو

جراءات التعليم والتدريس إنتائج االختبار يف كل هناية م  التعلم. ونتائج التعلم هي نتيجة للتفاعل بني 

أما ابلنسبة  م  جانب املعلم ، ينتهي إجراء التدريس بعملية تقييم نتائج تعلم.. بني الطالب واملعلمني

  ٠١.للطالب، فإ  نتائج التعلم هي النتيجة النهائية لعملية التعلم القصوى

ابلتغريات يف  تتميزالذي ينص على أ  نتائج التعلم  لك  األمر خيتلف ع  رأي سوفرجيونو

السلوك ككل وليس فقط جانب واحد م  إمكاانت اإلنسا . أي أ  نتائج التعلم املصنفة م  قبل 

 ٠٠خرباء التعليم على النحو املذكور أعاله ال تعترب جمزأة أو منفصلة ، ولكنها شاملة.

ها الطالب كبناًء على فهم نتائج تعلم أعاله، مت استنتاج أ  خمرجات التعلم هي قدرات ميتل

بعد تلقي خرباهتم التعليمية. ميك  أ  يقال أ  نتائج تعلم تكو  انجحة عندما يعاين الطالب م  

تغيريات تنطوي للجوانب املعرفية، واجلوانب العاطفية، واجلوانب النفسية اكحركية املتعلقة ابملوضوع 

 حبيث يتم حتقيق أهداف التعلم املطلوبة.

 

 

 

                                                             

اللجنة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقييم،  :اإلنجليزية) نتائج التعلم، يحيى النقيب 9 

 ٢١. ،ص(٣١٠٣
10  Dimyati dan Mujiono, op.cit.,  h. 3-4. 
11 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), h. 7. 
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 . مؤشر نتائج تعلم٣

حيث املبدأ، يشمل الكشف ع  نتائج التعلم املثالية مجيع اجملاالت النفسية اليت تتغري م  

نتيجة لتجربة الطالب وعملية التعلم. مفتاح اكحصول على اكحجم والبياانت حول نتائج تعلم الطالب 

 .ههو معرفة اخلطوط العريضة للمؤشر يرتبط بنوع اإلجناز املراد حتقيقه أو تقييمه أو حىت قياس

 : روم، تنقسم نتائج تعلم هذه إىل ثالثة جوانبجوفًقا مجيل سوفريهيت نيـ

اجلانب املعريف هو القدرة املرتبطة الفكر، معرفة وحل املشكالت، مثل املعرفة الشاملة والتطبيقية  .أ

ما والتوليف والتحليل واملعرفة التقييمية. هذا اجملال املعريف هو اجملال الذي يتناول أهداف التعلم في

 يتعلق ابلعمليات العقلية، م  مستوى املعرفة إىل مستوى التقييم. 

ب العاطفي هو القدرة املرتبطة مبوقف أكثر إجيابية يف املوضوعات اليت مت دراستها، القيمة اجلان .ب

أو الثقة يف قدرات الطالب، اهتمام الطالب مبوضوع متعلق ابلكائنات أو أنشطة التعلم والتقدير 

 لتحديد املسار الوظيفي للطالب مع اجلهد ملعرفة نقاط القوة والضعف للطالب الشخصية.

جلوانب النفسية اكحركية هي املهارات املتعلقة ابملهارات اليت هي يدوية أو حمرك. يف هذا اجلانب، ج. ا

 توجد مستوايت خمتلفة م  األبسط إىل األكثر تعقيًدا، مبا يف ذلك:

 ( التصور يف االستخدام اكحسي عند تطبيق األنشطة،٠ 

 )املشاعر العقلية( االستعداد للقيام ابألنشطة مبا يف ذلك االستعداد ٨ 

 واجلسدية والعاطفية(،         

 ( اآلليات اليت تُظِهر أ  استجاابت الدروس قد تعلمت وأصبحت٣ 

 عادات ومهارات،         

 ( االستجاابت املوجهة لتقليد أو اتباع اإلجراءات اليت اآلخرو ،٥ 



23 
 

 
 

 ئج جيدة،( يستخدم الكفاءة املبينة بسرعة املهارات الكاملة والطاقة مع نتا٤

 ( التكيف مع املهارات اليت تطورت لدى األفراد حىت يتمكنوا م  تعديلها يف ظل ظروف معينة،٠

 ( واملنظمات اليت تُظهر إنشاء أمناط حركة جديدة لتناسب مواقف معينة.٢

ميك  اكحصول على هذه اجملاالت الثالثة م  خالل الطالب م  خالل أنشطة التعليم 

ث، يقاس هو عامل املعرفية وحدها ألنه يتعلق بقدرة الطالب على إتقا  املوضوع. يف هذا البح والتعلم.

 ذكر أ  هناك ستة أنواع م  السلوك املعريف، كما يلي:  دمييايت مودجيونو يف بنيامني وفًقا

( املعرفة، وحتقيق مهارات الذاكرة حول ما مت تعلمه وختزينه يف الذاكرة. تتعامل هذه املعرفة مع ٠

 اكحقائق أو األحداث أو تعريفات القواعد أو النظرايت أو املبادئ أو األساليب. 

 ( الفهم، يشمل القدرة على التقاط معىن ومعىن األشياء املستفادة.٨

درة على تطبيق األساليب وكذلك القواعد للتعامل مع املشاكل ( التنفيذ، مبا يف ذلك الق٣

 اكحقيقية واجلديدة. على سبيل املثال ابستخدام املبادئ.

( التحليل، يشمل القدرة على حتديد وحدة يف أجزاء حبيث ميك  فهم اهليكل العام بشكل ٥

 جيد. على سبيل املثال تقليل املشكلة إىل جزء صغري.

القدرة على تشكيل منط جديد يف التعلم. على سبيل املثال القدرة على ( التوليف، ويشمل ٤

 ترمجة الربانمج.

( التقييم، مبا يف ذلك القدرة على تكوي  آراء حول عدة أشياء بناًء على معايري معينة. على ٠

 سبيل املثال، القدرة لتقييم نتائج االختبار.
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 ٠.٨جدول 

 ٠٨نتائج التعلمأنواع ومؤشر 

 مؤشر عامل  سقم
٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 اجملاالت املعرفية 
 (Knowledge)الذاكرة واملعرفة  -أ

 
 (Comprehension)فهم  -ب

 
 

 (Application) تطبيق -ج 
 
 
 
 (Analysis)حتليل  -د  

 (Synthesis)إنشاء، بناء  -ـه  
 
 

   
 ميك  أ  أذكر ٠.٠
 ميك  أ  تظهر مرة أخرى ٠.٨
 ميك  أ  يفسر ٨.٠
 ميك  أ  حتدد مع ٨.٨
 لغتهم اخلاصة      

 ميك  أ  تعطي مثاال ٣.٠  
 ميك  استخدامها بشكل ٣.٨  

 صحيح        
 ميك  أ  تفّصل ٥.٠  
 ميك  توصيل املواد، ٤.٠   

 حبيث يصبح كيا  جديد         
 ميك  أ  ختتتم     ٤.٨   

       
 (Evaluation)تقييم  -و     

 ميك  اكحكم ٠.٠
 ميك  أ  يفسر ٠.٨ 
 ميك  أ  ختتتم ٠.٣ 

 عاطفيةاجملاالت ال  ٨
   (Receiving)أ. االستقبال

  
 ب. ترحيب

  
  (Apresiasi)ج. االحرتام

 
 إظهار القبول ٠.٠
 إظهار موقف رفض   ٠.٨
 االستعداد للمشاركة ٨.٠
 االستعداد لالستفادة ٨.٨
 مهم ومفيدالنظر  ٣.٠

                                                             
12  Muhibin Syah,  Pisikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 39-

40. 
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 (Internalisasi)د. تعميق 
 (Karakterisasi)ه. التقدير 

 النظر مجيلة ومتناسقة ٣.٨
 االعرتاف واالعتقاد ٥.٠
 مأسسة أو إلغاء ٤.٠
 حتريك يف السلوكيات ٤.٨
 الشخصية واليومية.      

 اكحركيةاجملاالت   ٣
 مهارات اكحركة والتمثيل .أ

 
 

 مهارات التعبرياللفظي وغري اللفظي .ب

 
 القدرة على تنسيق حركات ٠.٠
 العينني واألذنني والقدمني      
 وأجزاء اجلسم األخرى.      

 نطق و نطق بطالقة ٨.٠ 
م  خالل النظر إىل اجلدول أعاله ، ميكننا أ  نستنتج أ  نتائج التعلم جيب أ  تكو  قادرة 

  و اجملاالت املعرفية والعاطفية واكحركية. يف هذه الدراسة، سيقوم الباحث جماالت، وهي: ٣على تطوير

فقط بقياس نتائج التعلم يف اجملال املعريف فقط مأخوذة م  واثئق املعلم للمواد العربية اليت هي جمدية 

درسة ابمل اينالثالصف السابعألهنا مدرجة يف قائمة كتاب القراءة تتزام  مع وقت ومكا  البحث يف 

 ديل سريدانج. الثايناملتوسطة اكحكومية 

 نتائج تعلم. العسامل اليت تؤثر على ٥

الشعراء الذي  عرّب عنهم السالميتو، نتائج تعلم اليت حققها املتعلمو  هي نتيجة بني خمتلف 

العوامل اليت تؤثر، كل م  العوامل الداخلية واخلارجية. ابلتفصيل، وصف العوامل الداخلية واخلارجية، 

 ٠٣على النحو التايل:

 اد الذي  يتعلمو .العوامل الداخلية هي العوامل املوجودة يف األفر  .أ

 العوامل الداخلية تتكو  م :

                                                             
13  Slameto, op.cit., h. 54. 



26 
 

 
 

 ( العوامل املادية )الصحة والعجز(.٠

 ( العوامل النفسية )الذكاء واالهتمام واالهتمامات واملواهب والدوافع٨

 والنضج واالستعداد(.    

 ( العوامل التعب.٣

 العوامل اخلارجية هي العوامل املوجودة خارج الفرد. .ب

 تتكو  م :العوامل اخلارجية 

 ( العوامل العائلية )كيف يقوم اآلابء بتعليم األطفال وعالقات أفراد٠

 األسرة واجلو املنزيل والظروف االقتصادية واخللفية الثقافية(.    

 (العوامل املدرسية )أساليب التدريس واملناهج وعالقات املعلم والطالب٨

 ي ومستوى التعلموالطالب مع الطالب وأدوات التعلم والوقت املدرس    

 وحالة املبىن وأساليب التعلم(.    

 ( العوامل اجملتمع )أنشطة الطالب يف اجملتمع وسائل اإلعالم٣

 واملنتسبني وحياة اجملتمع(.    

استناداً  إىل العوامل اليت تؤثرعلى نتائج التعلم املذكور أعاله، يستخدم الباحث عوامل خارجية 

ق هذا النوع م  . يتطلب تطبيمطابقة بطاقة الفهرسيجية التعلم يف شكل استخدام تنفيذ اسرتات

درسة املتوسطة ابمل الثاينعالصف السابيف اسرتاتيجية التعلم مشاركة الطالب النشطة يف تعلم اللغة العربية 

 ديل سريدانج. الثايناكحكومية 
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 . مفهسم اسرتاتيجية التعلم٤

 العامل العسكري الذي يعين التكتيكات أو ميك جاء مصطلح االسرتاتيجية يف األصل م  

تفسريه على أنه استخدام كل القوة العسكرية لكسب اكحرب. يف املاضي، اسرتاتيجية يستخدمها 

اجليش لوصف الوسائل املتخذة هلزمية العدو. اآل ، ويستخدم مصطلح االسرتاتيجية على نطاق واسع 

. وم  جاح أو النجاح يف حتقيق األهداف التعليميةيف األنشطة املختلفة اليت هتدف إىل كسب الن

األمثلة على ذلك عندما يتوقع املعلم نتائج جيدة لتعلم الطالب أثناء عملية التعلم، بعد ذلك تطبيق 

 ٠٥اسرتاتيجية قادرة على اكحصول أفضل م  نتائج تعلم.

 a plan النحو ىيف عامل التعليم، يف رأي دافيد يف ساجنااي، اسرتاتيجية ميك  أ  تفسر عل

method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal."٠٤  

لذلك ، ميك  تفسري اسرتاتيجية التعلم هذه على أهنا خطة حتتوي على سلسلة م  األنشطة املصممة 

 لي: الكرمي ما يلتحقيق أهداف تعليمية معينة. ابإلضافة إىل ذلك ، فقد أوضح يف القرآ  

 َع ْ  َضلَّ  مبَ ْ  َاْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  َا َّ  ْحَس ُ اَ  ِهيَ  اِبلَّىِت  َوَجاِدهْلُمْ  اكحََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِْلِحْكَمهْ  َربِّكَ  َسِبْيلِ  ِاىَل  اُدْعُ 

 «۵۲۱  : النحل» بِْلُمهَتِدْي َ  َوُهَوَاْعَلمُ  َسِبْيِلهِ 

")اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( دعوة )مجيع الناس( إىل الطريق )كما هو   هذا يعين:

موضح( حيفظك هللا حبكمة )بكلمات حكيمة حسب مستوى ذكائها( والتدريس اجليد ومساعدهتم 

يف أفضل طريقة. حًقا، الرب يهتم بك، م  يعرف جيًدا )م  ُضلَّ م  طرقه وم  يعرف بشكل أفضل 

 (.٠٨٤النحل:  قرآ ،الم  يسرتشدو (.")

                                                             
14 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 3. 
15  Wina Sanjaya, Kurikulum  dan  Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 2. 
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التعلم وفقا لساجنااي هو ترمجة للتعليم، م  املفرتض أ  يسهل على الطالب تعلم كل شيء 

م  خالل جمموعة متنوعة م  الوسائط وذلك لتشجيع التغيريات يف دور املعلم يف حماولة إلدارة التعليم 

لذلك،  ٠٠.ميسرا يف التدريسوالتعلم لألفضل، م  املعلم الذي هو مصدر التعلم للمعلم ابعتباره 

 االسرتاتيجية املنفذة يف عملية أنشطة التعلم تسمى اسرتاتيجية التعلم. 

اسرتاتيجية خطة حمكمة البناء ومرنة التطبيق يتم م  خالهلا استخدام كافة اإلمكاانت 

 تحقيقاسرتاتيجية التعلم هي منط عام ل ٠٢والوسائل املتاحة بطريقة مثلي لتحقيق األهداف املرجوة.

عملية التعلم اليت يعتقد أهنا فعالة يف حتقيق أهداف التعلم. هناك شيئا  جيب أ  ننظر إليهما م  

 الفهم أعاله:

األول، اسرتاتيجية التعلم هي خطة عمل أو سلسلة م  األنشطة مبا يف ذلك استخدام األساليب  .أ

يدة لعملية داد اسرتاتيجية جدواستخدام املوارد أو نقاط القوة املختلفة يف التعلم. هذا يعين إع

 إعداد خطة عمل مل تتخذ أي إجراء بعد.

الثاين، يتم ترتيب اسرتاتيجيات التعلم لتحقيق أهداف معينة. وهذا هو ، اجتاه مجيع القرارات  .ب

 ٠٢صنع االسرتاتيجية هو حتقيق األهداف.

ة تنطبق يف عامل هلا وحد م  بعض التعاريف املذكورة أعاله، ميك  أ  خنلص إىل أ  اسرتاتيجية التعلم

 التعليم وتؤثر بشكل كبري على نتائج تعلم الطالب إذا كا  املعلم قادًرا على تنفيذ اسرتاتيجية تناسب

أهداف التعلم املراد حتقيقها. استنادا إىل اسرتاتيجية التعلم أعاله، مث جيب على الباحث استخدام 

                                                             
16 Ibid,. h. 102. 

 ٣٣ص. ،(٣١٠١أستراتيجيات التدريس المتقدمة ) ،عبد الحميد حسن شاهين 17 
18 Abdul Majid, op.cit.,  h. 8. 
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درسة ابمل الثاينعيف تعلم اللغة العربية يف الصف الساب مطابقة بطاقة الفهرسإسرتاتيجية التعلم اخلاصة 

 ديل سريدانج. الثايناملتوسطة اكحكومية 

 مطابقة بطاقة الفهرس. اسرتاتيجية التعلم ٦

 مطابقة بطاقة الفهرسمفهسم اسرتاتيجية التعلم  .أ

  هي طريقة ممتعة أخرى نشطة ملراجعة املوضوع. م مطابقة بطاقة الفهرسوفًقا لـسيلربما  

طابقة مهذه، ميك  للطالب فهم املوضوع ابستخدام لعبة  مطابقة بطاقة الفهرسخالل إسرتاتيجية 

  ٠٣.. هذه الطريقة للطالب العمل يف اجلماعي وإعطاء أسئلة االختبار لشركائهم اآلخري البطاقة

تكرار وهي ممتعة جًدا وتستخدم ل مطابقة بطاقة الفهرسأجوس سوبرجيونو أوضح أيًضا أ  

  ٨١املواد التعليمية اليت مت تقدميها مسبًقا.

متاما اسرتاتيجية ممتعة ويستخدم  هي مطابقة بطاقة الفهرس ع  الرأي هشام واألصدقاء خيتلف

لتكرار املواد اليت قدمت سابقا. ومع ذلك، ال يزال م  املمك  تدريس املواد اجلديدة ابستخدام هذه 

اتيجية مع املالحظات، ويريد الطالب أ  يتم تكليفهم بدراسة املوضوع املراد تدريسه أواًل، حبيث االسرت 

 ٨٠عند دخوهلم إىل الفصل، لديهم ابلفعل خمزو  املعرفة.

ابإلضافة  ،هي مثرية لالهتمام للغاية لتطبيق مطابقة بطاقة الفهرسلذلك، هذه االسرتاتيجية 

حديد زر لبناء األلفة بني الطالب. ميك  استخدام هذه االسرتاتيجية لتإىل عناصر اللعبة، هناك أيًضا آت

 الفهرس مطابقة بطاقةمدى فهم الطالب للموضوع الذي مت تقدميه. م  املتوقع أ  يؤدي استخدام 

                                                             
19 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif  (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 2009), h. 240. 
20 Agus Suprijono, op.cit,. h. 139. 
21 Hisyam Zaini, dkk. Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2018), h.68 
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اسرتاتيجية التعلم النشط إىل أنشطة تعليمية ممتعة حىت يتمك  الطالب م  فهم دروس اللغة العربية 

 قال هللا تعاىل: ٨٢ب على تذكر املدى الطويل. يف سورة النحل اآلية ومساعدة الطال

ًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر وَ  ُ َأْخَرَجُكْم ِمْ  بُطُوِ  أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَ  َشيـْ  ۙ  اأْلَْفِئَدَة َواَّللَّ

 «٨٢  : النحل»َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَ  

وهو مينحك السمع والبصر  هللا م  معدة أمك يف حالة م  اجلهل، هذا يعين: "لقد أخرجك

 (.٠٠:٨٢)القرآ ، النحل/ ."والقلب ، حبيث تشعر ابالمتنا 

 اقة الفهرسمطابقة بطلذلك، م  بعض آراء هؤالء اخلرباء، ميك  أ  نستنتج أ  اسرتاتيجية  

هي اسرتاتيجية تعليمية تتطلب م  الطالب العمل مًعا، ميك  أ  تزيد م  إحساس الطالب مبسؤولية 

ما مت تعلمه بطريقة ممتعة يتم تصورها يف اللعب أثناء التعلم واالسرتاتيجيات اليت ميك  أ  تساعد 

لبطاقات اليت هي ا الطالب على تذكر ما تعلموه واختربمعارفهم وقدراهتم بتقنيات للعثورعلى أزواج م 

إجاابت أو أسئلة أثناء التعلم ع  املفاهيم أو املوضوعات يف تعليمي ممتع. يتعاو  الطالب مع بعضهم 

البعض ويساعدو  يف حل األسئلة وإلقاء األسئلة على أزواج أخرى. وابلتايل، م  املأمول أ  يتمك  

 .الثاينالطالب م  ترقية نتائج تعلم اللغة العربية يف الصف السابع

 مطابقة بطاقة الفهرسخطسات اسرتاتيجية التعلم  .ب

هشام الزيين، برماوي مونتيه،وسيكار أيو ارايين ذكرخطوات اسرتاتيجية التعلم النشط ألنواع 

 ٨٨يف كتابه على النحو التايل: مطابقة بطاقة الفهرس

 اجعل قطع الورق عدد الطالب يف الفصل. )٠

                                                             
22 Hisyam  Zaini, dkk. op.cit,. h. 69-70 
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 متساويني.( قّسم عدد األوراق إىل قسمني ٨

 ( اكتب أسئلة حول املادة املقدمة مسبًقا يف نصف الورقة املعدة. كل٣

 ورقة حتتوي على سؤال واحد.     

 ( يف النصف اآلخر م  الورقة ، اكتب إجاابت األسئلة اليت مت طرحها٥

 مسبًقا.     

 ( هز مجيع األوراق حىت يتم خلطها مع األسئلة واألجوبة.٤

 حدة. وضح أ  هذا نشاط يتم يف أزواج. سيحصل( لكل طالب ورقة وا٠

 نصف الطالب على أسئلة والنصف اآلخر سيحصل على إجاابت.    

 إذا وجدوا شريًكا، فاطلب منهم اجللوس مًعا. وضح أيًضا أهنم ال )٢

 يشاركو  موادهم مع أصدقائهم اآلخري .    

 كل( بعد أ  جيد مجيع الطالب شريًكا، اجلس ع  قرب، واطلب م   ٢

 زوج بدوره قراءة األسئلة اليت مت اكحصول عليها بصوت عاٍل مع     

 األصدقاء اآلخري . بعد ذلك مت الرد على السؤال م  قبل األزواج    

 اآلخري .    

 ( إهناء هذه العملية م  خالل تقدمي التوضيحات واالستنتاجات.٣

 ٨٣وفًقا لسوبرجيونو: مطابقة بطاقة الفهرسخطوات يف اسرتاتيجية التعلم لنوع 

 حتضري مجيع أنواع وأشكال املعدات لقطع الورق يف صناعة البطاقة. )٠

 ( قم إبعداد أكرب عدد ممك  م  القطع الورق كما يوجد طالب يف الفصل.٨

                                                             
23 Agus Suprijono, op.cit.,  h. 139. 
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 ( قّسم األوراق إىل قسمني متساويني.٣

 ( النصف اآلخر م  الورقة، اكتب أسئلة املادة اليت سيتم تدريسها.٥

 النصف اآلخر م  الورقة، اكتب اإلجاابت على األسئلة اليت مت طرحها.( ٤

 ( هز كل ورقة حىت يتم خلطها بني األسئلة واألجوبة.٠

 ( يعطى كل طالب ورقة واحدة. اشرح أ  هذا نشاط مت تنفيذه يف أزواج.٢

 سيحصل نصف الطالب على األسئلة والنصف اآلخر سيحصل على     

 اإلجاابت.     

 لب م  الطالب العثور على شركائهم. إذا وجد أي شخص شريًكا،( اط٢

 فاطلب منه اجللوس مًعا. وضح أيًضا حىت ال خيربوا املواد اليت     

 حيصلو  عليها ألصدقائهم اآلخري .     

 ( بعد أ  جيد الطالب شريًكا واجللوس ع  قرب، اطلب م  كل زوج٣

 عليها بصوت عاٍل لألصدقاءبدوره قراءة األسئلة اليت مت اكحصول      

 اآلخري . عالوة على ذلك ، مت اإلجابة على السؤال م  قبل شريكه.    

 ( إهناء هذه العملية م  خالل تقدمي التوضيحات واالستنتاجات.٠١

 ٨٥وفًقا لسيلربم : مطابقة بطاقة الفهرسخطوات يف اسرتاتيجية التعلم لنوع 

 حول أي شيء يتم تدريسه يف ( على بطاقة فهرس منفصلة ، اكتب أسئلة٠

 الفصل. اصنع بطاقة أسئلة مببلغ يساوي نصف عدد الطالب.     

 ( على بطاقة منفصلة ، اكتب اإلجاابت على كل سؤال.٨

                                                             
24 Melvin L. Silberman, op.cit.,  h. 240-241. 
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 ( قم خبلط العديد م  البطاقات مع بعضها البعض مث اهتز عدة مرات حىت٣

 يتم خلطها ابلتساوي.     

 رح أ  هذا متري  مطابق. حيصل أعط بطاقة واحدة لطالب واحد. اش )٥

 بعض الطالب على أسئلة للمراجعة وبعضهم حيصل على بطاقات إجابة    

 ( اطلب م  الطالب البحث ع  بطاقات شريكهم. وهي بطاقة يف شكل٤

 أسئلة أو اليت هي اإلجابة على بطاقة السؤال.     

 إعطاء( إذا اجتمعت مجيع األزواج املناسبة مًعا، اطلب م  كل زوج ٠

 اختبار للطالب اآلخري  م  خالل قراءة أسئلتهم بصوت عاٍل وحتدي     

 الطالب اآلخري  لتقدمي إجاابت.     

وابلتايل،ميك  للباحث أ  يستنتج إعداد خطوات اسرتاتيجية التعلم واستخدام خمتلف املرافق 

إسرتاتيجية تعلم  ميك  لتطبيقواملوارد التعليمية كلها موجهة حنو حتقيق أهداف التعلم. هلذا السبب، 

هذه أ  ترقية نتائج تعلم اللغة العربية للطالب بشكل أفضل م  ذي قبل. م   مطابق بطاقة الفهرس

املهم أ  نتذكر قبل حتديد اإلسرتاتيجية اليت جيب استخدامها، جيب صياغة أهداف واضحة وقياس 

 النجاح، أل  اهلدف هو الروح يف تطبيق اإلسرتاتيجية.

 مطابقة بطاقة الفهرسالقسة والضعف اسرتاتيجية التعلم  نقاط .ج

وفًقا إلمساعيل، صرح أ  هناك االجيابيات والعيوب ملباراة بطاقة مؤشر اسرتاتيجية التعلم، 

 على النحو التايل:

 االجيابيات:

 . أيخذ املتعلمو  دائًما مبادرهتم اخلاصة يف كل ما يقدمه املعلم.٠
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 أل  النتائج املنجزة سوف يتم حساهبا أمام املعلم. . تعزز الشعور ابملسؤويل،٨

 . شجع الطالب على املنافسة م  أجل النجاح.٣

 . ميك  تعميق وزايدة فعالية ومهارات الطالب.٥

 . نتائج التعلم مرضية ودائمة يف الذاكرة.٤

 . الوقت املستخدم ال يقتصر فقط على ساعات الدراسة.٠

 العيوب:

 الطالب االستعداد العقلي والنضج. جيب أ  يكو . جيب أ  يكو  لدى ٠

 الطالب شجعا  وراغبني يف املعرفة بشكل جدي.     

 . يف فصل مع عدد كبري م  الطالب، سيستغرق تطبيق هذه الطريقة٨

 الكثري م  الوقت، حبيث يتطلب تقسيًما مناسًبا للوقت.    

 ٨٤إىل التعود.. اعتاد املعلمو  والطالب على التعلم الطويل، حيتاج ٣
 

 . مفاهيم اللغة٧

اللغة كجسر للعامل واليت ميك  أ  توحد البشر على التواصل االجتماعي بشكل جيد ، 

ميك   واستخدام اللغة بشكل صحيح  يف نقل ما هو مرغوب هو مفيد للغاية. مثال واحد هو العربية،

لعديد م  قادرة على التعلم واستخدام اأ  يشري املفهوم العام لـ "اللغة" إىل القدرات املعرفية لتكو  

أو ميك  أ  يكو  لشرح جمموعة م  القواعد اليت تشكل نظاًما أو جمموعة  أنظمة االتصاالت املعقدة،

                                                             
25 SM Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (Semarang: Ra Sail Media Group, 2009), h. 17-

18. 
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كما قال رمحايين يف كتابه إ  واقع اللغة يف  م  الكلمات املنطوقة اليت ميك  إنتاجها م  قواعد اكحياة.

 ٨٠مو وتطور البشر كمستخدمني للغة وكمخلوقات ثقافية ودينية.اكحياة يزداد قوة ويتطور وفًقا لن

أما الفريق العامل هيدر، الذي استدالل على بطال  نظرية األصل اإلهلي، مبا يوجد يف اللغة 

اإلنسانية م  عيوب اللغة وبني مصدرها اإلهلي، مث جاء علماء فقة اللغة احملدثو  فقالوا : "إ  اإلنسا  

   نه وبني نفسه، إال يف أثواب م  اللغة".اليفكر حىت فيما بي

وفًقا عبد اجمليد يف كتابه اهلرما ، قال  إ  اللغة عبارة ع  جمموعة م  العظة اليت يستخدمها 

األشخاص الذي  يعربو  ع  األفكار واملشاعر والعواطف والرغبات. مع تعريفات أخرى، تعترب اللغة 

 ٨٢خالل هيكال اجلمل اليت ميك  لآلخري  فهمها.أداة تستخدم لوصف األفكار أو األهداف م  

م  خالل التعريفات املذكورة أعاله، ميك  للباحث أ  يستنتج بشكل عام أ  مفهوم اللغة 

هو جمموعة م  القدرات املعرفية اليت ميتلكها شخص ما عربت ع  أدوات منطوقة مثل األفكار 

اصل مع ليت ميك  استخدام وظيفتها للتو واملشاعر والعواطف والرغبات التعسفية )أصل الصوت( وا

 جمموعة إنسا .

 . مفهسم اللغة العربية٢

عد ( هي إحدى اللغات السامية. م  انحية أخرى، تعريبأو ابختصار  اللُغة العربيةالعربية )

اللغة العربية أداة اتصال يف شكل رموز صوتية تنتجها أدوات الكالم البشري اليت يستخدمها أفراد 

 منطقة شبه اجلزيرة العربية. يف رأي سح خالد، يف كل لغة هناك عائلة وأصول، جيمع اجملتمع يف

وهي اندونيسيا وأورواب، ساميت وهيميت، وتورينا. اللغة  اللغويو  لغات العامل إىل ثالث عائالت،

                                                             
26 Rahmaini, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif dan Menarik (Medan: Perdana 

Publishing, 2015), h. 12. 
27 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h.10. 



36 
 

 
 

لسموية االعربية عائلة لغوية ساميت وهي عائلة لغوية ساميت وهيميت أو م  حيث اللغة العربية "

 ٨٢".اهلموية

وفقا ألميل يف رمحايين ذكر أ  اللغة العربية اليت تصل إلينا حاليا هي اللغة العربية فوشا، وهي 

اللغة العربية املستخدمة يف كتابة القرآ  والكتب العربية الكالسيكية. إىل جانب اللغة العربية فوشا ، 

، واليت تنطبق املستخدمة يف الظروف العاديةوهناك أيضا معروفة اللغة العربية عامية، وهي اللغة العربية 

 ٨٣يف احملادثة اليومية.

املواد العربية هي مواد موجهة لتوجيه وتطوير وتعزيز املوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية. تعد 

القدرة على التحدث ابللغة العربية مهمة للغاية للمساعدة يف فهم مصادر التعاليم اإلسالمية، أي 

 ٣١ث، والكتب العربية املتعلقة ابإلسالم للطالب.القرآ  واكحدي

 
 ب. الردساسة السابقة

قبل هذا البحث، كا  هناك حبث أجراه العديد م  الباحثني الذي  انقشوا مواضيع خمتلفة 

 التايل: يف ترقية نتائج التعلم، على النحو مطابقة بطاقة الفهرستطبيق اإلسرتاجتية التعلم 

طاقة مطابقة بابملوضوع "تطبيق إسرتاتيجية التعلم  ٨١٠٢. نتائج البحث بيما ويدودو يف عام ٠

مدرسة ابنتول الصحية  XIيف ترقية نتائج التعلم الطالب مادة ديناميكية اكحرارية الفيزايء الصف  الفهرس

 لم حيثاسرتاتيجية التع( ترقية كبرية بني قبل وبعد تطبيق ٠املهنية يوجياكرات". هذا ميك  رؤيته 

                                                             
28 Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik: Analisis Teori-Teori Linguistik Umum 

Dalam Bahasa Arab (Medan: IAIN Press, 2010), h. 9.   
29 Rahmaini, op.cit., h. 25-26. 
30 Siti Bahriah dkk, Afaq ‘Arabiyyah  (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulah, 2008), h. 2.  
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observasit    أكرب مtabelt   حجم الزايدة يف نتائج التعلم قبل ٨.  ١٠١.٨>١٤١.٠١<٢٢٢.٨هذا )

 ٣٠.% ٠٨.٢٥أ  تكو   % ٠٣.٢وهي مطابقة بطاقة الفهرس وبعد تطبيق اسرتاتيجية 

" تطبيق إسرتاتيجية  ابملوضوع ٨١٠٢. وكانت نتائج البحث الذي أجراه ريس نور خليدة عام ٨

لصف يف ترقية نتائج التعلم الطالب مادة األحداث يف اللغة اإلندونيسية ا مطابقة بطاقة الفهرسالتعلم 

V  نتائج التعلم لطالب الصف اخلامس ٠مدرسة االبتدائية اهلجرة الوت دندانغ". هذا ميك  رؤيته )

  مرضية، متوسط مل تك مطابقة بطاقة الفهرساإلندونيسي ملوضوع األحداث قبل استخدام اسرتاتيجية 

كما   فهرسمطابقة بطاقة ال( يتم تطبيق إسرتاتيجية التعلم اخلاصة ٨. % ٤٢.٣٢ للقيمة املئوية النسبة

هو متوقع، وذلك متشيا مع تصميم البحث الذي مت تصميمه واستجابته بشكل جيد م  قبل طالب 

دا لالستخدام مناسبة جمطابقة بطاقة الفهرس م اخلاصة (  تطبيق إسرتاتيجية التعل٣الصف اخلامس. 

، مث الدورة الثاين تطبيق يف الدورة األول  %٤٢.٠٣أل  النتائج اليت مت اكحصول عليها زادت بنسبة 

 ٣٨ % ٢٤.٢٢  م  متوسطمطابقة بطاقة الفهرس اسرتاتيجية 

 طابقة بطاقة الفهرسماستناًدا إىل نتائج البحث أعاله، أثبتت اسرتاتيجية التعلم يف برانمج 

ة قدرهتا يف ترقية نتائج تعلم الطالب يف متابعة الدروس. لذلك، فم  املعقول أ  تدرس تطبيق اسرتاتيجي

" لدى تالميذ الصف بيتيف اليف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية ع  مادة " مطابقة بطاقة الفهرسالتعلم 

 ، كمحور هلذا البحث.٨١٠٣عام ديل سريدانج  ٨درسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينالسابع

                                                             
31 Bima Widodo,Skripsi:“Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran  

Fisika Materi Termodinamika  Melalui Strategi Index Card Match (mencari pasangan) PTK pada 

siswa kelas XI SMK Kesehatan Bantul Yogyakarta”,  (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 

2017). 
32 Riris Nur Kholidah, Skripsi: “Upaya Peningkatan Hasil Belajar dalam Pembelajaran  

Bahasa Indonesia Materi Peristiwa Melalui Strategi Pembelajaran Index Card Match (mencari 

pasangan) PTK pada siswa kelas V SD IT Al-Hijrah Laut Dendang”. (Medan : Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara, 2018). 
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 ج. فرضية العملية

دورة، يتم تطبيق كل دورة وفًقا إلجراءات البحث  ٣م  املقرر أ  ينقسم هذا البحث إىل 

، (observing)، مالحظة (acting)، إجراءات (planning)اليت مت حتديدها مبا يف ذلك التخطيط 

. م  خالل هذه الدورة الثالث، ميك  مالحظة أ  هناك زايدة يف نتائج تعلم (reflecting)انعكاس

يل سريدانج. وابلتايل، د الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينالصف السابعاللغة العربية للطالب يف 

  أ  ترقية نتائج تعلم ميك مطابقة بطاقة الفهرساسرتاتيجية التعلم ميك  صياغة فرضية العمل التالية: 

 .اللغة العربية
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ةالباب الثالث  

 طريقة البحث

 
 مناهج وأنساع البحث .أ

طابقة مهذا البحث هو نوع م  البحث يف الفصل الدراسي ابستخدام اسرتاتيجية التعلم 

 املبذولة لرتقية نتائج تعلم اللغة العربية للطالب م  خاللتصف هذه الدراسة اجلهود  بطاقة الفهرس،

تعلم اللغة العربية مادة "يف البيت" لدى تالميذ الصف   يفمطابقة بطاقة الفهرس  استخدام االسرتاتيجية

العمل الفصلية  ديل سريدانج، مث الستخدام االسرتاتيجية يف الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينالسابع

 تعترب ذات صلة يف هذه الدراسة.

هو عملية حتقيق يتم التحكم فيها البحث يف الفصل  سعدو  أكرب أوضح أ  الفهم "وفقا 

هبدف ترقية جودة  إلجياد وحل مشكالت التعلم أثناء يف الفصل، تتم عملية حل املشكالت يف الدورة،

 ٣٣نتائج التعلم والتعلم معينة"

،  . يف املمارسة العمليةرتڬهو منوذج كيميس و مج ت النموذج املطبق يف هذه الدراسة

 ة، نفذ الباحثمبثابة األم  الطبقيالثاين الصف السابع أشكال التعاو  يف هذا البحث هي كما يلي: معلم

اإلجراء بتوزيع بطاقة مقرتنة على كل طالب يف شكل بطاقات أسئلة وبطاقات اإلجابة بشكل 

 عشوائي. 

                                                             
33  Sa'dun  Akbar,  Penelitian Tindakan Kelas (Edisi Revisi) (Yogyakarta: Cipta Media, 

2010), h.28. 
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 ما مت تعلمه يف ذلك اليوم ويساعد الطالب يف اختتام املوضوع وبعد ذلك، تطبيق الباحث

درة الطالب على دورة ملعرفة مستوى ق ةلثالث ةألولئك الذي  يفهمونه ابلفعل. هذا ما سيفعله الباحث

 رتڬكيميس و مج ت اختيار النموذج تعلم اللغة العربية كما يتضح م  زايدة نتائج تعلم الطالب.

اتيجية   هذا البحث يهدف إىل ترقية نتائج تعلم اللغة العربية م  خالل تطبيق اسرت يعترب هذا مناسًبا أل

 ٣٥. ميك  وصف النموذج على النحو التايل:مطابقة بطاقة الفهرسالتعلم النشط ألنواع 

 رتڬكيميس و مج توفقا   ٣.٠الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                             
34 Suharsimi Arikunto, op.cit., h.  97. 
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 مسضسع البحث .ب
كومية درسة املتوسطة اكحابمل الثاينالسابعوكانت املوضوعات يف هذه الدراسة طالب الصف 

الطالب  ةطالبا. خيتار الباحث ٣٢يبلغ جمموعها  ٨١٠٢ /٨١٠٣ديل سريدانج العام الدراسي  الثاين

ظاهرة  ةالبياانت م  خالل املراقبة، وجد الباحث ةكموضوع حبث ألنه يف وقت مجعالثاين السابعالصف 

م  إمجايل عدد الطالب الذي   ٪٤١تظهر أ  الطالب يفتقرو  إىل اكحماس للتعلم وأ  أكثر م  

 . KKMيدرسو  اللغة العربية ال يزال أقل م  

 
 ج.  موان البحث ووقته

ديل سريدانج  ةالثانيدرسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينالسابعهذا البحث مت إجراء يف الصف 

ديلي سريدانج لوبوك ابكام. مت إجراء  ٠الذي يقع يف الشارع كراي أغونغ جممع رجينسي اكحكومي رقم 

جية ملراقبة أنشطة تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية م  خالل تطبيق اسرتاتيالصف هذا البحث يف 

يف  ٨١٠٣مايو  ٨٣ -ر فرباي٠٣. وقد أجري هذا البحث يف مطابقة بطاقة الفهرسالتعلم لنوع 

 . ٨١٠٢/ ٨١٠٣الصف الثاين العام الدراسي 

 
 د. إجراءات البحث

 الفهرس بطاقة مطابقةتتكو  إجراءات البحث العملي للفصل ابستخدام اسرتاتيجية التعلم 

 ظةاملالحاإلجراءات و  تطبيقم  عدة دورة. كل دورة هلا أربع مراحل م  النشاط وهي التخطيط و 

 البحث الفصل الدراسي ابلتفصيل اخلطوات التالية: طبيقيتضم  ت. االنعكاسو 

 الردوسة األوىل
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 التخطيط. ٠

 ٨١٠٣حدد املوضوع وفًقا للمناهج الدراسية  (أ

ووفًقا ملادة "يف البيت" يف الصف  (K13)قم بتطويرالتخطيط الدروس اليت تتوافق مع املنهج  (ب

 درسة املتوسطة اكحكومية.املم   الثاينالسابع

 دورة. ٣اليت سوف تستخدم يف  الفهرس مطابقة بطاقةج( صنع الدعائم 

 د( إعداد اختبار ما قبل االختبار واألسئلة املتعلقة ابملوضوعات العربية

 درسة املتوسطةاملم   الثاينالسابعخاصة حول املواد "يف البيت" الصف     

 اكحكومية.    

 ه(  حتضري الكامريا للتوثيق.

 اإلجراءات تطبيق.  ٨

 النشاط األويل (أ

 ( حتية االفتتاح وغياب الطالب.٠

 (  تقدمي قصص اكحياة اليومية املتعلقة ابملوضوع "يف البيت".٨

 ( حتقيق أهداف التعلم وإعطاء التوجيه للطالب مع أمثلة على األحداث٣

 يف البيئة احمليطة.    

 األنشطة األساسية  (ب

 نتيجة قبل إعطاء املواد.اللتقاط ال االختبار مابعد  ( إجراء٠

 ( القيام أبنشطة التعلم ع  طريق حفظ املفردات ابللغة العربية اليت٨

 أعدها الباحث.    
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 تقدمي نتائج حتفيظ الطالب يف أزواج أمام الفصل والطالب اآلخري  )٣

 طرح أسئلة على أزواج متقدمة.     

 التحقق م  نتائج حتفيظ الطالب ع  طريق إجراء تقييم. )٥

 ( يعمل الطالب على أسئلة االختبار بشكل فردي.٤

 ( فحص نتائج االختبار واجلوائز الفردية للطالب.٠

 ج( النشاط النهائي

 ( تلخيص ما كا  مفهوما بعد التعلم.٠

 ( توفري التعزيز لتعلم الطالب.٨

يف هناية بياانت التعلم يف الدورة األوىل حصلت على نتائج التعلم الطالب، مث ميك  أ  نرى 

أ  هناك مزااي وعيوب لتعلم الدورة األوىل، وابلتايل فإ  نتائج االنعكاس ستكو  مرجعا إلعداد الدورة 

 .RPPالثاين 

 . انعكاس٣

غة العربية حتليل عملية تعلم الل بعد ذلك، جُترى البياانت املتعلقة بنتائج تعلم الطالب يف

البياانت ابعتبارها بياانت الدراسة، حبيث ميك  رؤية التطورات اليت مت اكحصول عليها م  تطبيق 

 الدورة . ستكو  الدورة األوىل بعد االنعكاس مرجًعا لرتقية يفمطابقة بطاقة الفهرساسرتاتيجية التعلم 

 .ةالثاني

 ةالردوسة الثاني

 التخطيط. ٠

 التحس  يف خمرجات تعلم الطالب املتعلقة ابملواد العربية.حدد  (أ
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 مطابقةابملوضوعات العربية وأوراق  االختبار مابعدإعداد أسئلة    (ب

 مبواد "يف البيت". بطاقة الفهرس 

 حتضري الكامريا للتوثيق.ج(  

 اإلجراءات تطبيق.  ٨

 النشاط األويل  (أ

 ( حتية االفتتاح وغياب الطالب.٠

 أهداف التعلم وإعطاء التوجيه للطالب مع أمثلة على األحدا( حتقيق ٨

 يف البيئة احمليطة.    

 األنشطة األساسية  (ب

 اللتقاط النتيجة قبل إعطاء املواد. االختبار مابعد  ( إجراء٠

 ( القيام أبنشطة للعثور على اجلماعي م  البطاقات أعدها الباحث.٨

 اء أسئلة ألزواج أخرى.( تقدمي العمل املقرت  به كل مجاعي وإعط٣

 ( التحقق م  نتائج األنشطة املقرتنة املواد "يف البيت".٥

 ( يعمل الطالب على أسئلة االختبار بشكل فردي.٤

 ج( النشاط النهائي

 ( تلخيص ما كا  مفهوما بعد التعلم.٠

  ( توفري التعزيز لتعلم الطالب.٨
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 . انعكاس٣

ة ستبحث االنتهاء م  مجيع عمليات التعلم. املشاكل اكحالييف الدورة الثاين، يتم التفكري بعد 

 ع  اكحال. تستخدم نتائج االنعكاس لتحديد اخلطوات التالية لتحقيق.

 ةالردوسة الثالث

 التخطيط. ٠

 سجل القيود اليت صودفت يف عملية التعلم واليت مت تطبيق يف الدورة الثاين.  (أ

 تصميم التحسينات لعملية التعلم يف الدورة الثالث بناًء على االنعكاس م   (ب

 الدورة الثاين.  

 قم إبعداد ورقة أسئلة  االختبار البعدي ذات صلة ابملواد العربية وإعداد ج( 

 .بطاقة الفهرسأداة حبثية تتكو  م  عدة   

 اإلجراءات تطبيق.  ٨

 النشاط األويل (أ

 الطالب. ( حتية االفتتاح وغياب٠

 ( إعطاء التطبيق يف شكل أنشطة السؤال واجلواب حول األهداف التطبيق.٨

 األنشطة األساسية  (ب

 اللتقاط النتيجة قبل إعطاء املواد. االختبار مابعد  إجراء( ٠

 ( قم إبعطاء أكرب عدد ممك  م  قطع الورق حيث يوجد طالب يف٨

 الفصل مع بطاقة واحدة لكل منهم.    

 هذا النشاط يتم يف أزواج. حيصل نصف الطالب على( اشرح أ  ٣
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 األسئلة والنصف اآلخر حيصل على اإلجاابت.     

 ( أيمر الطالب ابلعثور على شركائهم. إذا وجد أي شخص شريكا،٥

 اطلب م  الطالب اجللوس معا.    

 ( بعد أ  وجد مجيع الطالب شركائهم، اطلب م  كل اجلماعي أ ٤

 ة األسئلة بصوت عاٍل لصديق آخر. عالوة علىيتناوب على قراء     

 ذلك، مت اإلجابة على السؤال م  قبل شريكه.    

 ج( النشاط النهائي

 قّسم ورقة اختبار التقييم. يعمل الطالب على املشكالت بشكل فردي. )٠

 بعد االنتهاء، جيمع الطالب أوراق اإلجابة يف االختبار.     

 تعلم.( تلخيص ما كا  مفهوما بعد ال٨

 ( نصلي قبل إهناء التعلم وحتية الطالب إلهناء أنشطة التعلم.٣

 . انعكاس٣

مث يتم حتليل البياانت املتعلقة بنتائج تعلم الطالب يف عملية تعلم اللغة العربية م  خالل 

البياانت ابعتبارها بياانت الدراسة لتعكس، حبيث ميك  اكحصول على التقدم م  تطبيق اسرتاتيجية 

 ث.ح. دورة الثالث بعد أ  تنعكس ستكو  املرحلة األخرية م  البمطابقة بطاقة الفهرسالتعلم 

مث يتم مجع البياانت م  تطبيق الدورة الثالث الستخدامها يف إعداد التقارير املتعلقة بنتائج 

 البحوث يف الفصل الدراسي. م  مرحلة النشاط يف الدورة الثالث، النتائج املتوقعة هي:
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ل التغيريات يف اسرتاتيجية التعلم املعلم اليت هتدف إىل زايدة نتائج تعلم الطالب خللق جي .أ

 منتج ومبدع م  أطفال األمة. 

 إجعل تعلم اللغة العربية جيذب انتباه الطالب. .ب

 ة.وممتع ج. املعلم لديه القدرة على توجيه الطالب يف عملية التعلم أكثر نشاطا

 ب، وخاصة يف تعلم اللغة العربية يف الفصلد.  ترقية نتائج تعلم الطال

 ديل سريدانج.  الثايندرسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينالسابع    

 
 البياانت ةطريقة مجعهـ. 

البياانت هي أهم خطوة يف البحث، أل  الغرض  ةسوجيونو ع  رأي مفاده أ  "طريقة مجع

البياانت اليت مت مجعها يف هذه الدراسة على نتائج  ٣٤الرئيسي م  البحث هو اكحصول على البياانت".

 ةطريقة مجع .مطابقة بطاقة الفهرستعلم اللغة العربية للطالب م  خالل تطبيق اسرتاتيجية  نوع 

 البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي الدراسات األدبية واالختبار والواثئق:

 . الدراسات األدبية٠

طابق بطاقة مدبيات املتعلقة بنظرية اسرتاتيجية التعلم م  وهي طريقة يستخدم جلمع األ

 تتناسب مع نتائج التعلم واملشاكل املتعلقة عنوا  الدراسة. الفهرس

 . االختبار٨

ختبار األويل( )اال اختبار ما قبلاالختبارالذي سيتم تطبيقه يف هذا البحث هو يف شكل 

ضوع الذي الكتشاف املعرفة األولية حول املو  ر األويلاالختبا)االختبار النهائي(. يتم  االختبار مابعد

                                                             
35   Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2010), h. 308.  
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اختاذ إجراء.  الالحق هبدف رؤية نتائج تعلم الطالب بعد االختبار النهائيسيتم تدريسه، يف حني يتم 

درسة ابمل الثاينلسابعام  هذا االختبار سيتم اكحصول على البياانت حول نتائج تعلم الطالب يف الفصل  

 ديل سريدانج يف املوضوعة العربية. الثايناملتوسطة اكحكومية 

 الواثئق. ٣

الواثئق اليت مت مجعها يف هذه الدراسة هي وثيقة مدرس اللغة العربية حتتوي على جمموعة م  

هناك أيًضا صور لألنشطة اليت يتم التقاطها عند  .الثاينالسابع الدرجات الطالبية وقائمة أبمساء الفصل

طابقة بطاقة مإجراءت عملية التعلم اللغة العربية م  خالل تطبيق اسرتاتيجية التعلم اخلاصة بنوع 

درسة ابستخدام الكامريا. تستخدم صور األنشطة كبياانت داعمة لتقوية نتائج الدراسة يف امل الفهرس

 سريدانج. ديل الثايناملتوسطة اكحكومية 

 

 و. طريقة حتليل البياانت

معاجلة البياانت اليت مت اكحصول عليها م  هذه الدراسة ابستخدام التحليل الوصفي النوعي 

والنسبة املئوية لتكو  قادرة على وصف الزايدة يف حتقيق مؤشرات جناح التعلم يف كل الدورة. حيدث 

 هذا النشاط التحليلي، ومها:

X∑= xM 

          N 

 مالحظات :

xM  القيمة= متوسط    N  =عدد الطالب 

∑X  =جمموع درجات الطالب 
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طالب تقرير اكتمال التعلم ال الثاينملعرف جناح أو فشل تعلم الطالب يف الصف السابع

 الكالسيكسي بواسطة الصيغة التالية:

P =  ∑ الطالب الناجحني x 100%    

 العديد الطالب ∑        

 النجاح املعياري للطالب ٪ يف اجلدول أدانه :ميك  مالحظة 

 نتيجة عردد الطالب  ٪نتيجة  البياانت

 78 ≤ --- --- أكملو

 78 ≥ --- --- مل يكملوا
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ةالباب الرابع  

 نتائج البحث واتمناقشة

 
 نتائج البحث .أ

 . وصف نتائج تعلم الطالب قبل الردوسة0

 الباحث بتشخيص األويل كحالة الطالب قبل الدراسة، وهوقبل القيام ابلدورة األوىل، يقوم 

 البيت" م  خالل أسئلة تتعلق مبفردات "يف االختبار قبلتطبيق ما . يتم االختبار قبل ما يسمى

املتعلقة ابلدروس العربية. األهدف م  هذا التطبيق هو معرفة مدى معرفة الطالب للمواد اليت سيتم 

، والذي جيب إجراؤه يف الصف السابع اختبار األولیتدريسها يف الفصل. مث قام الباحث إبجراء 

ا الباحث األولی، مث بلغ حتليل نتائج االختبارات اليت وجده طالًبا. بعد القيام به اختبار ٣٢يصل إىل 

( ٢٠.٠٥طالًبا )٪  ٨٥( ممتازها، بينما بلغ عدد الطالب الذي  ضعيف ٠٥.٣٤طالًبا )٪  ٠٣هو 

 . ١١.٠٢  القيمةمع متوسط 

 ٠.٥اجلدول  

 مستوى جناح التعلم الطالب يف مرحلة قبل الدورة 

تيجةن عردد الطالب  ٪نتيجة  البياانت  

٪ ٠٥.٣٤  ممتاز  ٢٢ ≤ ٠٣ 

٪ ٢٠.٠٥  ضعيف  ٢٢ ≥ ٨٥ 
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 . نتائج البحث يف الردوسة األوىل9

 ختطيط .أ

البياانت  ةجبمع ةقبل تطبيق الدورة األوىل، يتم التخطيط الذي يهدف إىل تسحيل قيام الباحث

 ابألمور التالية: ة. يف مرحلة هذه التخطيط، يقوم الباحثةاجملال هيف هذ

 .٨١٠٣املوضوع وفًقا للمناهج الدراسية ( حدد ٠

 ووفًقا ملادة ٨١٠٣( إعداد خطط الدروس اليت تتوافق مع املناهج الدراسية ٨

 درسة املتوسطة اكحكومية.ابمل الثاين"يف البيت" الصف السابع    

 .٣( اليت سيتم استخدامها يف الدورة مطابقة بطاقة الفهرس( صنع الدعائم )٣

 االختبارما قبل و االختبارما بعد املتعلقة ابملواد العربية،( إعداد أسئلة  ٥

 وخاصة  املواد "يف البيت".     

 ( إعداد الكامريا للتوثيق.٤

 إجراءات الدورة األوىل .ب

ها لتحسني أبنشطة تعليمية وفًقا لتخطيط الدروس اليت مت تصميم ةيف هذه املرحلة، يقوم الباحث

. اخلطوات طاقة الفهرسمطابقة بم  خالل تطبيق اسرتاتيجية الثاين بعنتائج التعلم ابلعربية الصف السا

 املتخذة يف أنشطة التعلم االجتماع الثاين للدورة األولی هي:

 ( املرحلة التمهيدية٠

ية يف االجتماع الثاين ويفتح الدرس ع  طريق حت ةيف األنشطة التمهيدية، يدخل الباحث

كو  جاهزًا بضبط الفصل حبيث ي ةالطالب مث نصلي مًعا. بعد انتهاء الطالب م  النصلي، الباحث
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دقائق. يف النشاط األساسي  ٠١للتعلم، مث كشف اكحضور البياانت الطالب. استمار هذا النشاط ملادة 

املادة "يف البيت"  (املفرداتالتعلم ويعطي أمثلة على الفضاء ) لالجتماع الثاين، يشرح الباحث أهداف

 للطالب.

 ( املرحلة التقدميية٨

يف مرحلة التقدمي هذا املقال، الباحث يطرح األسئلة للطالب حول ما هو معروف عند 

 مناقشة البيت، شرح ممثل الطالب ما يعرفه ع  مادة "يف البيت". 

 ( املرحلة العمل اجلماعي٣

طالبا يتألفو   ٣٢اك ، هندرسة املتوسطة اكحكومية الثاين ديل سريدانجابمل الثاينف السابعيف الص

طالبة. قبل أ  حتصلوا على العمل اجلماعي، يقدم الباحث قائمة ابملفردات اليت  ٠٢طالبا و  ٨١م  

م اجيب على الطالب فهمها وحفظها بعناية حبيث تتداخل عملية التعلم جيًدا وهي التعلم استخد

ب . بعد أ  حيفظ مجيع الطالب املفردات املقدمة، مث يقرأ الطالمطابقة  بطاقة الفهرساسرتاتيجية 

املفردات يف مقدمة الفصل يف اجلماعي معا بزمالئهم، م  اجلماعي اآلخر أما األسئلة واألجوبة 

فظ، قدم كحابملفردات، وبعد ذلك استعرض الباحث نتائج حتفيظ الطالب. بعد انتهاء الطالب م  ا

 الدورة األوىل. اختبار ما بعدأسئلة يف  ٠١املعلم 

 ( اإلستنتاج٥

طالًبا  ٠٣يف الدورة األوىل لالجتماع الثاين كا  هناك النقص تكوي  يف الصف، لقد ثبت 

( ٠٤.٥٢طالًبا )٪ ٠٢. يف حني  ≥ ٢٢KKM( ضعيف إىل مستوى تعلم الطالب ابلقيمة ٣٤.٤٠)٪

االختبار   بعد نتائج قيمة. وبلغ متوسط ≤ KKM ٢٢ممتاز إىل مستوى تعلم الطالب ابلقيمة 
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ملزيد م  التفاصيل، ميك  رؤية نتائج التعلم الطالب يف اختبارالدورة األوىل يف اجلدول  فقط.  ٥٢.٢٥

 أدانه:

 ٨.٥اجلدول  

 مرحلة  الدورة األوىلمستوى جناح التعلم الطالب يف 

 نتيجة عردد الطالب  ٪نتيجة  البياانت

٪ ٠٤.٥٢  ممتاز  ٢٢ ≤ ٠٢ 

٪ ٣٤.٤٠  ضعيف  ٢٢ ≥ ٠٣ 

 د(  االنعكاس

استناًدا إىل البياانت اليت مت اكحصول عليها أعاله، م  الضروري إجراءت حتسينات على 

الب. لذلك، لتحسني نتائج التعلم الط مطابقة بطاقة الفهرسأنشطة التعلم ابستخدام اسرتاتيجية 

 استخدام البياانت نتائج التعلم الطالب يف الدورة األوىل كمرجع الختاذ إجراءت يف الدورة الثاين.

 ة. نتائج البحث يف الردوسة الثاني٣

 ختطيط .أ

حتسينات التعلم م  خالل اإلشراك الطالب يتم القيام به  ةيف الدورة الثاين، صمم الباحث

 البيت م  خالل اخلطوات التالية: عادًة يف

 .مطابقة بطاقة الفهرس( تقييم نقاط الضعف يف اسرتاتيجية التعلم ٠

 ( التعرف على التحسني نتائج التعلم الطالب ابللغة العربية.٨
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 الدورة الثانية املتعلقة ابملوضوعات العربية اختبار ما بعد( إعداد أسئلة ٣

 مبادة "يف البيت". مطابقة بطاقة الفهرسوأوراق      

 إعداد الكامريا للتوثيق.( ٥

 ةإجراءات الدورة الثاني .ب

ها لتحسني أبنشطة تعليمية وفًقا لتخطيط الدروس اليت مت تصميم ةيف هذه املرحلة، يقوم الباحث

. اخلطوات طاقة الفهرسمطابقة بم  خالل تطبيق اسرتاتيجية الثاين نتائج التعلم ابلعربية الصف السابع

 للدورة الثاين وهي: ةالثالث ةة يف أنشطة التعلم االجتماعاملتخذ

 ( املرحلة التمهيدية٠

ية يف االجتماع الثاين ويفتح الدرس ع  طريق حت ةيف األنشطة التمهيدية، يدخل الباحث

كو  جاهزًا بضبط الفصل حبيث ي ةالطالب مث نصلي مًعا. بعد انتهاء الطالب م  النصلي، الباحث

يشرح املعلم  .دقائق ٠١للتعلم، مث كشف اكحضور البياانت الطالب. استمار هذا النشاط ملادة 

  البيت".املتعلقة مبواد "يف مطابقة بطاقة الفهرساألهداف التعلم ويقدم افرتاضات اسرتاتيجية 

 ( املرحلة التقدميية٨

حث يطرح األسئلة للطالب حول ما هو معروف عند يف مرحلة التقدمي هذا املقال، البا

ب إىل القيام أبنشطة الطال ةمناقشة البيت، شرح ممثل الطالب ما يعرفه مبواد "يف البيت". ويدعو الباحث

على مطابقة بطاقة الفهرس املعدة. يقدم الطالب نتائج التعلم املقرت  الذي يقوم به كل اجلماعي 

 رى.ويوجه األسئلة إىل اجلماعي أخ
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 ( املرحلة العمل اجلماعي٣

لكل طالب بطاقة واحدة، واليت ميك  أ  تكو   ةقبل إعطاء يف اجلماعي، أعطى الباحث

كا  أيًضا أ  هذا العمل مت يف اجلماعي و  ةبطاقة سؤال أو بطاقة إجابة. إىل جانب ذلك أوضح الباحث

 ةم  املتوقع يف حالة املواتية يف العثورعلى اجلماعي. بعد أ  وجد مجيع الطالب اجلماعيهم، طرح الباحث

أ  جيلسوا مًعا مث يقرأ كل اجلماعي األسئلة اليت حصلوا عليها بصوت العايٍل مع صديق آخر. على 

ل اجلماعي. بعد ذلك يقوم الباحث مبراجعة نتائج التعلم يف ذلك، مت اإلجابة على السؤال م  قب

 الدورة الثاين. بعد اختبارأسئلة يف  ٠١ ةاجلماعي. بعد االنتهاء م  الطالب، أعطى الباحث

 ( اإلستنتاج٥

لصف ايف الدورة الثاين لالجتماع الثالث كا  ال يزال هناك نقص يف التكوي  الطبقي 

( ٣٨.٨٥طالًبا )٪ ٣ ,طالبا ٣٢، واضح م  املتوسطة اكحكومية ديل سريدانجدرسة ابمل الثاينالسابع

( ممتاز إىل ٠٢.٢٤طالًبا )٪ ٨٢. يف حني  ≥ ٢٢KKMضعيف إىل مستوى تعلم الطالب ابلقيمة 

. ميك  ٣٥.٢٣ بعد اختبار  نتائج قيمة. وبلغ متوسط ≤ KKM ٢٢مستوى تعلم الطالب ابلقيمة 

 يف اختبارالدورة الثاين يف اجلدول أدانه: رؤية نتائج التعلم الطالب

 ٣.٥اجلدول  

 مستوى جناح التعلم الطالب يف مرحلة  الدورة الثاين

 نتيجة عردد الطالب  ٪نتيجة  البياانت

٪ ٠٢.٢٤  ممتاز  ٢٢ ≤ ٨٢ 

٪ ٣٨.٨٥  ضعيف  ٢٢ ≥ ٣ 
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 د.  االنعكاس

يف أنشطة  إجراءت حتسيناتبناًء على البياانت اليت مت اكحصول عليها أعاله، م  الضروري 

التعلم. ُتستخدم البياانت م  نتائج التعلم الطالب يف الدورة الثاين كمرجع الختاذ إجراءت يف الدورة 

 .ةالثالث

 ة. نتائج البحث يف الردوسة الثالث٣

 ختطيط .أ

ادية ابستخدام اخلالل املواد "يف البيت" امل حتسيًنا يف التعلم ةيف الدورة الثالث، صمم الباحث

 مع اخلطوات التالية: مطابقة بطاقة الفهرساسرتاتيجية التعلم 

 ( قائمة العقبات اليت تواجه العملية التعلم اليت مت تطبيقها وتصميم٠

 التحسينات التعلم على أساس الدورة الثاين.    

 اسرتاتيجية التعلم النشط ( حتليل املواد املراد تدريسها م  خالل تطبيق٨

 .مطابقة بطاقة الفهرسلنوع     

 ( إعداد ورقة أسئلة اختبار ما بعد الدورة ذات الصلة ابملواد العربية، أعد٣

 أيًضا أداة حبثية تتكو  م  عدة بطاقة الفهرس.    

 إعداد الكامريا للتوثيق.( ٥
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 ةإجراءات الدورة الثالث .ب

ها لتحسني أبنشطة تعليمية وفًقا لتخطيط الدروس اليت مت تصميم ةيف هذه املرحلة، يقوم الباحث

. اخلطوات طاقة الفهرسمطابقة بم  خالل تطبيق اسرتاتيجية الثاين نتائج التعلم ابلعربية الصف السابع

 املتخذة يف أنشطة التعلم االجتماع الرابع للدورة الثالث وهي:

 ( املرحلة التمهيدية٠

د الثاين ويفتح الدرس ع  طريق حتية الطالب مث نصلي مًعا. بع يدخل الباحث يف االجتماع

بضبط الفصل حبيث يكو  جاهًزا للتعلم،مث كشف اكحضور  ةانتهاء الطالب م  النصلي، الباحث

بعد ذلك يشرح املعلم أهداف التعلم اليت  .دقائق ٠١البياانت الطالب. استمار هذا النشاط ملادة 

 خري.سيتم تقدميها يف االجتماع األ

 ( املرحلة التقدميية٨

ور على الطالب على الفور ابلقيام أبنشطة للعث ةيف مرحلة التقدمي هذا املقال، خيرب الباحث

اجلماعي م  البطاقات اليت مت إعدادها مسبًقا. يقوم الطالب ابلبحث ع  اجلماعي م  البطاقة والعثور 

ترغب  لفصل وإىل اجلماعي األخرى اليتعليها بشكل صحيح، مث يقدمو  نتائج التعلم إىل مقدمة ا

 يف طرح األسئلة.

 ( املرحلة العمل اجلماعي٣

 لكل طالب بطاقة واحدة، واليت ميك  أ  تكو  ةيف مرحلة التعلم اجلماعي، يعطي الباحث

بطاقة سؤال أو إجابة. يف هذه اكحالة، م  املتوقع أ  يظل الطالب مفضلني يف العثور على اجلماعي. 

ليت أ  جيلسوا مًعا مث يقرأ كل اجلماعي األسئلة ا ةبعد أ  وجد مجيع الطالب اجلماعيهم، طرح الباحث

يق آخر. على ذلك، مت اإلجابة على السؤال م  قبل اجلماعي. حصلوا عليها بصوت العايٍل مع صد
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 ةبعد ذلك يقوم الباحث مبراجعة نتائج التعلم يف اجلماعي. بعد االنتهاء م  الطالب، أعطى الباحث

 .ةالدورة الثالثاختبار  بعد أسئلة يف ٠١

 ( اإلستنتاج٥

على مهمة  النجاح التعلم الطالب بناءً  ةيف الدورة الثالثة م  هذا االجتماع الرابع، يرى الباحث

ديل  درسة املتوسطة اكحكوميةابمل الثاينطالبا يف الصف السابع ٣٢اليت قاموا هبا. واضح م  اختبار  بعد

 ٣٨. يف حني  ≥ ٢٢KKM( ضعيف إىل مستوى تعلم الطالب ابلقيمة ٤٨.٠٣طالًبا )٪ ٤ سريدانج

  نتائج قيمة. وبلغ متوسط ≤ KKM ٢٢ب ابلقيمة ( ممتاز إىل مستوى تعلم الطال٥٢.٢٠طالًبا )٪

  اجلدول أدانه:يف ةالدورة الثالث . ميك  رؤية نتائج التعلم الطالب يف اختبارفقط  ٨٥.٢٠اختبار  بعد

 ٥.٥اجلدول  

 مستوى جناح التعلم الطالب يف مرحلة  الدورة الثالث

 نتيجة عردد الطالب  ٪نتيجة  البياانت

٪ ٥٢.٢٠  ممتاز  ٢٢ ≤ ٣٨ 

٪ ٤٨.٠٣  ضعيف  ٢٢ ≥ ٤ 

 د.  االنعكاس

ة استناًدا إىل البياانت اليت مت اكحصول عليها أعاله، ميك  اسرتاتيجية التعلم اخلاصة بنوع مطابق

بطاقة الفهرس أ  حتسني نتائج التعلم ع  املواد اللغة العربية "يف البيت"، وأ  النتائج مشبعة وال يلزم 

 عقد دورات إضافية.
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 اتمناقشةب. 

 ةالدورة تتكو  م  الدورة األوىل والدورة الثاني ةأحباث الفصل الدراسي هذا يتضم  الثالث

. تتكو  كل دورة م  اجتماع واحد وتتكو  م  عدة املراحل،وهي املراحل التخطيط ةوالدورة الثالث

راسة م  هذه الدواإلجراءات الدورة واآلخر االنعكاس. تكونت النتائج اليت مت اكحصول عليها يف 

ا قبل يف شكل خمرجات التعلم الطالب اليت مت اكحصول عليه قبل االختبار وبعد االختبار البياانت

ستخدم نتائج الدورة . تُ مطابقة بطاقة الفهرسوبعد تعلم اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية التعلم 

 .ية للطالبالكتشاف ترقية نتائج التعلم الطالب ملواد اللغة العرب ةالثالث

تُظهر البياانت اليت مت اكحصول عليها قبل اإلجراءت وبعده الزايدة يف نتائج التعلم الطالب  

طابقة مكما هو موضح نتائج االختبارالذي مت اكحصول عليها.  قبل تطابيق اسرتاتيجية التعلم لنوع 

( ٪٢٠.٠٥طالًبا ) ٨٥ (٪٠٥.٣٤طالًبا ) ٠٣اليت تتطابق مع املواد العربية، مت ممتاز بطاقة الفهرس 

وىل، أظهرت نتائج يف الدورة األ مطابقة بطاقة الفهرس. لك  بعد التعلم ابستخدام اسرتاتيجية ضعيف

. يف نتائج اختبار ( ضعيف٪٣٤.٤٠طالًبا ) ٠٣ممتاز و ( ٪٠٤.٥٢طالًبا ) ٠٢االختبار أ  هناك 

. وزادت نتائج اختبار ( ضعيف٪٣٨.٨٥طالًبا ) ٣ممتاز ( ٪٠٢.٢٤طالًبا ) ٨٢الدورة الثاين إىل 

 .ضعيفالذي  ( ٪٤٨.٠٣طالًبا ) ٤ممتاز و ( ٪٥٢.٢٠طالًبا ) ٣٨الدورة الثالث إىل 
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 ٢٤بناًء على هذه النتائج، ميك  القول أ  زايدة يف اكتمال نتائج التعلم الطالب بنسبة ٪

اليت جيب أ  حيصل عليها الطالب. الباحث الفرص للطالب م  خالل األنشطة  KKMم  قيمة 

للعثورعلى اجلماعي م  البطاقة، حبيث يتفاعلو  بشكل جيدا مع األصدقاء اآلخري  وتدريبهم على 

اإلجراءت مًعا. يدل على زايدة مشاركة الطالب يف كل الدورة تعليمية. مع نشاط مثري لالهتمام 

شاركة ، سيشجع الطالب على املمطابقة بطاقة الفهرسعنه يف اسرتاتيجية  الكتشاف ما يبحث

 النشطة دائًما. 

التعلم الذي ميثل عملية م  عدم املعرفة إىل معرفة جيًدا كحظة لتشكيل اجلوانب املعرفية يف 

 اجملال أهداف حتسني نتائج التعلم وحتسني عمليات التعلم. لذلك جيب أ  يكو  املعلم قادًرا على

حزم التعلم جيًدا واهلدف حىت ميك  حتقيق جوانب تقييم نتائج التعلم الطالب. وذلك أل  الطالب 

حباجة إىل حتقيق نتائج تعليمية جيدة، وللحصول على نتائج جيدة، جيب أ  يكو  ذلك م  خالل 

طة التعلم شطريقة جيدة أيًضا. يتم اكحصول على نتائج التعلم بعد جتربة الطالب جملموعة متنوعة م  أن

ك  اليت تسبب تغيرية فيه. ميك  قياس نتائج التعلم الطالب مبعايري معينة. يف قياس نتائج التعلم، مي

للطالب استخدام تقنيات االختبار. ميك  أ  نستنتج أ  النتائج اليت مت اكحصول عليها بعد تلقي 

 فضل.جتربة تعليمية ميك  قياسها. تتضم  التغيريات يف اكحالة تغيريات لأل
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ةاخلامس الباب  

 اخلامتة

 اخلالصة .أ

بناًء على نتائج التحليل البياانت البحث اليت أجريت على طالب املادة اللغة العربية الصف 

ميك  أ  نستنتج يؤدي  ٨١٠٣/٨١٠٢ديل سريدانج العام  ٨درسة املتوسطة اكحكومية ابمل الثاينالسابع

املادة "يف  وجود إىل ترقية نتائج تعلم الطالب ع  الفهرسمطابقة بطاقة استخدام اسرتاتيجية التعلم 

 البيت": 

لغة العربية "يف البيت" ع  مادة ال مطابقة بطاقة الفهرس. نتائج التعلم الطالب قبل تطبيق اسرتاتيجية ٠

طالباً  ٠٣درسة املتوسطة اكحكومية ديل سريدانج أظهر أ  هناك ابمل الثاينالسابعالصف 

( وبلغ ٢٠.٠٥طالًبا )٪ ٨٥ضعيف ( ممتاز الدراسة، بينما بلغ عدد الطالب الذي  ٠٣.٣٤)٪

 .١١.٠٢حصلوا عليها  اليت الدرجاتمتوسط 

 البيت" ابللغة العربية ع  املواد "يف مطابقة بطاقة فهرس. نتائج التعلم الطالب بعد تطبيق إسرتاتيجية ٨

واليت يتم أخذها م  خالل ثالث الدورة تعليمية. يف الدورة األوىل، حتسنت نتائج التعلم الطالب 

طالًبا ٠٣ضعيف ، بينما بلغ إمجايل الطالب (٪٠٤.٥٢طالًبا )٠٢م  قبله، واليت ممتاز ما جمموعه 

. يف نتائج الدورة الثاين للطالب ٢٣.٢٥ عليها لاكحصو  مت اليت القيمةوبلغ متوسط ( ٪٣٤.٤٠)

طالًبا  ٣ضعيف ، بينما بلغ جمموع الطالب الذي  (٪٠٢.٢٤طالًبا ) ٨٢بلغ  zزاد حبيث

 . ٣٥.٢٣ عليها اكحصول مت اليت القيمةوبلغ متوسط  (٪٣٨.٨٥)
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 ممتاز ما جمموعه واليتويف نتائج التعلم الدورة الثالث تزاد وليس هناك حاجة لعقد الدورة التالية، 

 القيمةومتوسط ( ٪٤٨.٠٣طالًبا ) ٤ ضعيف، بينما بلغ إمجايل الطالب (٪٥٢.٢٠طالًبا ) ٣٨

 .٨٥.٢٠ هي عليها اكحصول مت اليت

.  استناًدا إىل نتائج البحث املوصوفة، ميك  القول أ  نتائج التعلم الطالب يف املواد العربية م  ٣

مادة  لم مطابقة بطاقة الفهرس أ  حتس  نتائج التعلم الطالب ع خالل تطبيق اسرتاتيجية التع

م   درسة املتوسطة اكحكومية ديل سريدانج. ميك  إثبات ذلكابمل الثاينالسابع"يف البيت" الصف 

خالل نسبة اكتمال تعلم الطالب يف املرحلة السابقة ويستمر حىت الثالث الدورة مما يدل على 

، (٪٠٥.٣٤طالًبا ) ٠٣املكتملة يف التعلم، كا  هناك  الختبار ما قبلازايدة التعلم الطالب، يف 

طالًبا  ٠٢. يف الدورة األوىل، كا  هناك (٪٢٠.٠٥طالًبا )٨٥ ضعيفبينما بلغ جمموع الطالب 

طالبا  ٨٢. يف الدورة الثاين، كا  هناك (٪٣٤.٤٠طالًبا ) ٠٣ضعيف ممتاز، بينما ( ٪٠٤.٥٢)

طالًبا  ٣٨. يف الدورة الثالث، كا  هناك (ضعيف٪٣٨.٨٥طالًبا ) ٣ممتاز، بينما ( ٪٠٢.٢٤)

 .(٪٤٨.٠٣طالًبا ) ٤كانوا ضعيف  ممتاز، يف حني أولئك الذي  ( ٪٥٢.٢٠)

 
 اقرتاحات .ب

طابقة بطاقة مبناًء على اخلالصة املستخلصة م  نتائج البحث يف تطبيق اسرتاتيجية التعلم 

ابملدرسة  لثاينا  مادة "يف البيت" لدى تالميذ الصف السابعلرتقية نتائج تعلم اللغة العربية ع الفهرس

مث يقرتح املؤلف بعض االقرتاحات اليت  ٨١٠٣/٨١٠٢املتوسطة اكحكومية الثاين ديل سريدانج العام 

 دخالت أو اعتبار: ميك  استخدامها كم
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ملناسبة كأحد أهداف ا. م  املتوقع أ  يتمك  املعلمو  يف جمال الدراسة م  تطبيق اسرتاتيجية التعلم ٠

 التحصيل الدراسي، أحدها اسرتاتيجية التعلم نوع مطابقة بطاقة الفهرس.

. م  املتوقع أ  يسهل املديرو  املعلمني، وخاصة مدرسي اللغة العربية، كحضور التدريب املتعلق ٨

 برتقية كفاءة التدريس، وخاصة القدرة على استخدام أساليب أو اسرتاتيجية التعلم.
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