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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة رادين فاتح اإلسالمية الحكومية بالنبانج
 كلية التربية، قسم تعليم اللغة العربية

 
 الغالف

التالميذ  نتيجة تعلملزيادة  Make A Match)   (ماتج أ "فعالية تطبيق طريقة ميك
 المدرسة العالية الفتاح بالمبانج"فى درس القواعد في 

 
 الرسالة
 

  (S.Pd)مقدمة لنيل الدرجة العلمية " سرجانا فنديدكان" 
 

 إشراف:      إعداد:
 ةوسيلة ,الماجستير   حمد سيف العارفينأ:  الطالب االسم

 (ٕٖٜٜٖٕٕٜٔٓٓٓٚٔٔٔٚٔ)  ٕٕٙٓٓٓٙٔ:  رقم التسجيل
 ,الماجستيرجمان الدين      
      (ٜٜٕٕٖٕٖٔٙٓٓٗٓٓٔٔٓٓ) 

 
 العام
 م ٕٚٔٓ
 ه ٜٖٗٔ



 أ
 

 البحث عنوان

 

 نتيجة تعلملزيادة فعالية تطبيق طريقة ميك أ ماتج 

المدرسة العالية الفتاح التالميذ فى درس القواعد في 

بالمبانج"
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 إستهالء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 َضاَلِتْي َوُنُسِكْي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِو َربِّ اْلَعاَلِمْينَ  ِإن  ُقْل 
Katakanlah (Muhammad) “Sesungguhnya  shalatku, ibadahku, 

hidupku, dan matiku hanyalah untuk allah tuhan seluruh alam 

(QS. Al- An’am : ٕٔٙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 إىداء

 ىذه الرسالة أىديها إلى : 

األولى التى  سيتي سمية المعلم، وأمي محمد درجاتوالدي ووالدتي، أبي  .ٔ

تلقيت على يديهما الكريمتين أول مبادئ الصدق واوفاء وعرفت في نفسهما 

 السمحة الطيبة ونقاء الضمير تقدمة اجالل واحترام

و ىداية فريدة وإخوانات الكبير الكبير احمد سيف الدين زىر  إخي .ٕ

 الذي مازلوا يرغبنى فى الدراسة ويسجعوا فى اإلختيارالصالحات وحميمة ، 

أساتذي األعزاء الذين أدين لهم بالكثير تقديرا و إجالال فى الجامعة رادين  .ٖ

 فتاح اإلسالم والحكومية فالمبانج، كلية التربية، قسم تعليم اللغة العربية

 كتابة ىذه الرسالة. اهلل بارك فيها  فى شوقي قلبي  لتسجعها دينا أنجرأيني .ٗ

)مريم، أيو(  ٕٕٔٓأصدقائي أجمعين فى قسم تعليم اللغة العربية لمرحلة و   .٘

ىذه الرسالة و قد ساعدونى مساعدة كشيرة ورفقوني  الذين دفعوني إلنجاز

 فرحا وحزنا دين اإلسالم و الجامعة الشريفة "ردين فتاح فالمبانج"

 الشريفة "رادين فالمبانج"دين اإلسالم و الجامعة  .ٙ



 د
 

 كر وتقديرش
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

النواؿ، جزيل كأسألو ادلتواؿ، فضلو على كأشكره حاؿ، كل على احلمدهلل
كعلىآلو كأصليكاسلمعلىخَتالصابرينالشاكرين، كالثباتُباحلاؿكادلآؿ،

الدين،أمابعد.كأصحابوالغرادليامُت،كالتابعُت كمنتبعهمباحسافاىليـو
فتاحـأقد رادف احلكومية اإلسالمية باجلامعة الًتبية كلية اىل الرسالة ىذه

فنديدكاف سرجاف شهلعة على للحصوؿ اللزمة الشركط من شرط لوفاء فادلبانج
(SP.d.)

ىذه السباـ ساعدىن من إىل جزيال شكرا أقدـ الشمينة الفركصة ىذه كَب
رسالةخصوصااىل:ال

األستاذ .ٔ الدكتورفضيلة رادينفسَتازل،الفركفيسور مديرجامعة حاتادلاجستَت.
 ادلبانج.باإلسالميةاحلكومية

األستاذ .ٕ كاسيفضيلة الدكتور يالفركفيسور الًتبية.ادلاجستَت،رتوىاو كلية عميد
 .ادلبانجبحاإلسالميةاحلكوميةاتجامعةرادينف



 ق
 

،فضيلة .ٖ كسيلة رئيسادلاجستَتاالستاذة الًتبيةةة. كلية العربية اللغة تعليم قسم
 .ادلبانجبحاإلسالميةاحلكوميةتاجامعةرادينف

الباحثةكثَتاككجهاخطواتوتأفادىتالاألكىلةادلشرف.ةادلاجستَت،كسيلةاالستاذة .ٗ
اه،فلاهَبكلمراحلاعدادىذاالبحثمنذبدايةفكرةالبحثحىتاالنتهاءمن

 مناهللخَتاجلزاءكمنالباحثةعظيمالشكركالتقدير.
ادلاجستَتمجافالديناألستاذ .٘ ادلشرؼالثاين، . تعجز كفحقا لساىنعنشكره

فلمفكالتشجيعطواؿفًتةاعدادىذاالبحثادلباحثةكلالعوتقديرهفقدقدمت
,ككافلتفضلهاتبخلبعلمهاكمليضقصدرىايوماعنمساعدةالباحثكتوجيو

مٍتخالصالكشركالتقديرالبحثأكربتأثَتَبنفسالباحثفلودبناقشةىذا
 كمناهللعظيملثوابكاجلزاء.

العلمات .ٙ ادلعلمُتك اللغة تعليم فالعربيةُبقسم رادين جامعة الًتبية حاتكلية
كلالشكركالتقديرعلىماقدموهادلبانج.فلهممنالباحثباإلسالميةاحلكومية

كادلعارؼكالتشجيعكجزاىماهللعٌتخَتاجلزاء.  منالعلـو
بععطاءُتكادلوظف،بادلبانجالفتاحالعاليةدلدرسةارئيسادلاجستَت.،خَتاألنوار .ٚ

 البياناتاحملتاجةُبىذهالرسالة.



 ك
 

كاإل .ٛ كادلغرفة َبنفسيمنحبللعلم اليتكخالصَبالعملغرسة أمياحلبيبة
 ادلستمرخَتمعُتيلَبحياتى.يطوؽفضلهاعنقككافجعائها

اىل .ٜ العملادلتواضع كألشقاٌبكزمالئيكاصدقائيككلمنساىمَباخراجىذا
التقدير كعظيم الشكر خالص مجيعا ذلم تشجيع، بكلمة كلو الوجود خَت

كاالمتناف.
افتكوفىذه بثوابكثَتك عسىاهللأفيبدؿمجيعمساعدهتم اخَتا ك

 الرسالةالعلميةتستطيعافتعطيادلنفعةاجلميعالطالب،آمُت...
  

ـ.ٕٚٔٓ،ادلبانجب
،لكاتبا



العارفُتأمحدسيف
ٕٕٔٙٓٓٓٙ 
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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة رادين فاتح اإلسالمية الحكومية بالنبانج
 كلية التربية، قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير المشرفين
علىأشرؼ كالسالـ احلمدهللربالعادلُتكالصالة اهللالرمحنالرحيم بسم

االنبياءكادلرسلُتكآلوكصحبوأمجعُت.
:الطالباسالةالعلميةاليتحضرىبعداالطالععلىالر

محدسيفالعارفُتأ: االسم
ٕٕٙٓٓٓٙٔ: رقمالتسجيل

نتيجةلزيادة)  ( Make A Matchفعاليةتطبيقطريقةميكأماتج: موضوعالرسالة
العاليةالفتاحبادلبانجادلدرسةالتالميذَبدرسالقواعدُبتعلم

كافقادلشرفافعلىتقدديةاىلرللسادلناقشة
 ادلشرؼالثاين   األكىلةادلشرف

 


,ادلاجستَتمجافالدين  كسيلة,ادلاجستَتة
ٜٕٕٖٜٜٖٕٔٚٔٔٔٚٓٓٓٔ  ٜٜٕٕٖٕٖٔٙٓٓٗٓٓٔٔٓٓ
عتمد،ت

قسمتعليماللغةالعربيةةرئيس
 
 

 ,ادلاجستَتةكسيلة
ٜٕٕٖٜٜٖٕٔٚٔٔٔٚٓٓٓٔ
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 جمهورية إندونيسيا    
 وزارة الشؤون الدينية     

 المبانجبح اإلسالمية الحكومية تا جامعة رادين ف    
  كلية التربية، قسم تعليم اللغة العربية 

 اعتماد لجنة المناقشة
 عنوافالرسالة:

 العنوان
التالميذَبدرسنتيجةتعلملزيادة)  ( Make A Matchتطبيقطريقةميكأماتجفعالية"

 "ادلدرسةالعاليةالفتاحبادلبانجالقواعدُب
 الرسالةلنيلالدرجةالعلميةُبتعليماللغةالعربية

 ٕٕٙٓٓٓٙٔرقمالتسجيل:امحدسيفالعارفُت:اعدادالطالب
 شرطاللحصوؿاالطالبعنالرسالةأماـرللسادلناقشةكًبتقريرقبوذلتقددافع

)سرجانافنديديكاف علمية كذلكُبيـو S.Pdعلىدرجة مناخلميس ( ٕٙبالتاريخ
.قٜٖٗٔسنةسفرمن٘التاريخادلوافقب،ـٕٚٔٓسنةأكتوبر

كتتكوفجلنةادلناقشةمنالسادةاألساتذة:

 وسيلة، الماجستيرة :  المناقشة ةسيرئ .ٔ

         
 ...:................ التوقيع

 

 



 ط
 

 جمهور، الماجستير:   (ٔ) مناقش .ٕ
  

 ..:................ التوقيع

 

 ، الماجستيريننور خالد :  (ٕ) مناقش  .ٖ

 

  ..:................  التوقيع    

  

 نيار، الماجستيرةيو  :  سكرتيرة المناقشة .ٗ
 

 .:................  التوقيع

 

 يعتمد،

 عميد كلية التربية

 

 

 و حرتو, الماجستيرالفروفيسور الدكتور كاسيج

ٜٜٜٜٖٔٚٔٓٔٔٔٚٓٔٓٓٗ
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 قرار الطالبإ

أناادلوقعأدناه،كأفيدكمعلما:
امحدسيفالعارفُت:االسم

12202220:رقمالتسجيل

التالميذَبدرسالقواعدنتيجةتعلملزيادةفعاليةتطبيقطريقةميكأماتج"العنواف:
."ادلدرسةالعاليةالفتاحبادلبانجُب

أقرربأفىذهالرسلةالىتحضرهتالتوفَتشرطلنيلدرجةعلميةُبتعليماللغة
عنواف:حاإلسالميةاحلكوميةبادلبانجربتاالعربية,كليةالًتبيةجامعةرادينفت

التالميذ فى  نتيجة تعلملزيادة )  ( Make A Matchفعالية تطبيق طريقة ميك أ ماتج "
 المدرسة العالية الفتاح بالمبانج"درس القواعد في 

ادعىأحد كاذا تأليفاآلخر. منابداعغَتمأك زكرهتا بنفسيكما ككتبتها حضرهتا
كتبُتأهنافعالليستمنحبثيفاناأربملادلسؤكليةعلىذلك،هااستقباالأهنامنتأليف

ف رادين جامعة الًتبية كلية عميد علىادلشرؼأك ادلسؤكلية تكوف حاإلسالميةاتكلن
ادلبانج.باحلكومية

ـٕٚٔٓ،ادلبانجب

االقرارتوقيعصاحب



امحدسيفالعارفُت       

12202220   
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لص البحثخستم لص البحثخستم   

امحدسيفالعارفُت ماتج"ـ.ٕٚٔٓ، ميكأ تطبيقطريقة فعالية تعلملزيادة التالميذَبدرسالقواعدُبنتيجة
 "ادلدرسةالعاليةالفتاحبادلبانج

.ةادلاجستَت,كسيلة:ةالثانيةكادلشرف,ادلاجستَتافالدينمجادلشرؼاالكؿ:
 التالميذ نتيجة تعلم ،(Make A Match) تطبيق، طريقة ميك أ ماتج :الكلمات األساسية

ماتجكىذهالبحثبادلوضوع يادةنتيجةتعلملز(Make A Match)فعاليةلتطبيقطريقةميكأ
نتيجةتعلمكيفالتالميذَبدرسالقواعدَبادلدرسةالعاليةالفتاحبادلبانجكأسئلةَبىذهالبحثيعٍت،

ىلتوجد،تطبيقطريقةميكأماتجبعدكدلبانجقبلاالتالميذَبدرسالقواعدبادلدرسةالعاليةالفتاحب
القواعدبادلدرسةالعاليةالفتاحبادلبانج.علمنتيجةتتطبيقطريقةميكأماتجَبفعالية

التالميذَبدرسالقواعدبادلدرسةالعاليةالفتاحبلمبانجقبلكبعدتطبيقطريقةميكأنتائجتعلملتعرؼ
القواعدبادلدرسةالعاليةالفتاحبادلبانج.نتيجةتعلمتطبيقطريقةميكأماتجَبلتعرؼكجودفعاليةماتج،
تالميذ،مصادرٖٖ(لعيانةالبحثكمجلتوٗانةَبىذهالبحثيأخذالباحثَبالصفالعاصر)كعي

الفتاحبادلبانج،كمجعالبيانات العالية منادلدرسة البياناتيأخذمنالتالميذكمديركمدرسككثيقة
الوثيقة،كربليله ادلقابلةكطريقة ادلالحظةكطريقة التجرييبكطريقة الرموز"بطريقة بعستخداـ لتعرؼtا "

إمتيازدرسالقواعدقبلكبعدبتطبيقطريقميكأماتج.

 استنبطالكاتبمايأٌب:,بعدالبحث
قبلتطبيقطريقة(بادلدرسةالعاليةالفاتحبادلبانج,عندتعليمهمَٗبالفصلالعاشر)الطالبنتيجة .ٔ

متوسطة%٘٘أكالطالب ٛٔمرتفعةك%ٛٔأكالطالبٙيعٌتذلمثالثدرجاتميكأماتج
 .منخفضة %ٕٚأكالطالبٜك

طريقة عدتطبيقبعندتعليمهم (بادلدرسةالعاليةالفاتحبادلبانجَٗبالفصلالعاشر) الطالبنتيجة .ٕ
ماتج %ٛ٘أكالطالبٜٔمرتفعةك%ٕٔأكالطالبٚىي ذلمثالثدرجات ميكأ
 .منخفضة %ٕٔأكالطالب ٚ متوسطةك

"٘"تنتيجةكعندتعليمهمبطريقةميكأماتج.اللغةالعربيةتعليمَبيوجداإلرتفاعنتيجةالطالب .ٖ
%يعٌت:ٔك%٘أكربمننتيجة"ت"َباجلدكؿسواءكافَبطرؼادلعٌت

ٕ,ٖٓ< ٙ,ٕ٘ٗ>ٕٚ,۲.
فركضيةال، (%ٔك٘ادلعٌت%)َبطرؼتاكربمنتٕٜٜ,٘"=٘منالبيافالسابق"ت

.ةالصفريةمردكداكالفركضيةالبدليةمقبول



 ؿ
 

 

 محتويات البحث
أ.................................................صفحةالعنواف

      ب.....................................................إستهالؿ

ج.......................................................إىداء

د..................................................سكركتقدير

ز..................................................يرادلشرفُتتقر

ح..............................اإلعتمادمنطرؼاجلنةادلناقسُت

م..................................................إقرارالطالبة

ؾ.............................................تخلصالبحثسم

ؿ................................................البحثزلتويات

ع.................................................قائمةاجلدكؿ



 ـ
 

 الفصل األول

 اإلطار العام

 ٔ........................................................خلفية .أ

 ٛ..................................................أسئلةالبحث .ب

ٛ................................................ج.أىدؼالبحث

ٜ.................................................فركضالبحثد.

ٜ..................................................ثالبحأمهيةق.

ٓٔ.................................................حدكدالبحثك.

ٓٔ.............................................س.ربديدادلصطالحة

ٔٔ..............................................ذ.الدراساتالسابقة

ٕٔ................................................هجيةالبحثمن.ر

ٕٔ...........................................رلتمعالبحثٔ

ٖٔ..........................................البحث.عيناتٕ

٘ٔ.........................................متغَتاتالبحثٖ

ٚٔ......................................طريقةمجعالبياناتٗ

ٕٔ.........................................مصادرالبيانات٘



 ف
 

ٕٔ....................................اسلوبربليلالبياناتٙ

ٖٕ..................................................ىيكلالبحثز





 س
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 ٕٗ.........................تعريففعاليةتطبيقطريقةالتعليم .أ

 ٖٖ................................تعريفطريقةميكأماتج .ب

ٖٗ..................................مزاياتطريقةميكأماتجٔ

 ٖ٘.................................عيوباتطريقةميكأماتجٕ

ٖٚ...........................................ج.تعريفنتيجةالتعلن

ٖٛ.......................................أغراضنتيجةالتعلمٔ

ٜٖ...............................العواملالىتتاثَتنتيجةالتعلمٕ

 ٖٗ................................................د.تعريفالقواعد

 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 ٚٗ.....................عاليةالفتاحبادلبانجالتاريحقياـادلدرسة .أ

 ٛٗ................عاليةالفتاحبادلبانجالادلدرسةبادلواقعاجلغراُب .ب

 ٜٗ............... عاليةالفتاحبادلبانجالبادلدرسةُتأحواؿادلعلم .ج

 ٔ٘................عاليةالفتاحبادلبانجالادلدرسةأحواؿادلوظفُتب .د



 ع
 

ٗ٘................عاليةالفتاحبادلبانجالادلدرسةأحواؿالطالببق.

ٙ٘............................................ك.نشاطالطالب

ٚ٘...........................................مناىجالدراسيةز.

 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشها

ميكأطريقةإستخداـقبلقواعدالدرسالتالميذُبنتيجةتعلم .أ

 ٛ٘......العاليةالفتاحبادلبانجادلدرسة(َبٗشر)اعالصفالماتج

تعلم .ب نتيجة ُب قواعدالدرسالتالميذ طريقةإستخداـبعد

َب ماتج أ )الصفالميك (ٗعاشر الفتاحادلدرسة العالية

 ٙٙ..................................................بادلبانج

 .ج فعالية ماتجطريقةتطبيق أ الميك تعليم لًتقيةقواعدُب

 للصف التالميذ )مستول (ٗالعاشر الفتاحادلدرسة العالية

 ٗٚ .................................................. بادلبانج
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث و التوصيات و اإلتاحات

 ٛٚ............................................نتائجالبحث .أ

 ٜٚ...............................................التوصيات .ب

 ٓٛ...................................................ج.اإلقًتاحات
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية .أ 

االتصاؿ.لذالك،الناسيتواصلوفبعضهماةدَبحياتنااليوميةدبثابةأاللغة

الشيخ رأل كما فيها، ماىرين يكونوا اف عليهم جيب ٍب جيد، بشكل بعضا

عنمقاصدىم  ٔمصطفىالغليُتاللغةىيالفاظيعربهباكلقـو

كقاؿاهللتعاىلُبالقرأفالكرًن:اِنَّاأَنْػزَْلَناُهقُػْرآنناَعرَبِيناَلَعلَُّكْمتَػْعِقُلوفَ
ٕ

wahab az- zuhaili juga menjelaskan didalam bukunya “ allah SWT 

menyatakan bahwa menurunkan alquran kepada nabi muhammad saw yang 

seorang arab dari bani hasyim, dengan bahasa arab yang merupakan bahasa 

yang paling fasih, paling luas, paling jelas, dan paling melimpah maknanya 

yang berkesan didalam jiwa agar kamu mempelajari apa-apa yang belum 

diketahui terkait beberapa kisah dan berita, adab dan akhlak, hukum dan 

syariat, pedoman politik, social dan ekonomi. Juga agar kamu menghayati 

dan merenungkan makna-makna dan tujuan-tujuan yang terkandung 

didaamnya, untuk membangun individu dan jamaah berdasarkan bangunan 

yang paling kuat dan pondasi yang paling kokoh
3
 




                                                             

ٚـ(،ص.ٜٗٗٔالشيخمصطفى،جامعالدركس،اجلزاألكىل،)برت:ادلكتبةالعصرية،ٔ
(ٕ:ٕٔالقرافالكرًن)ٕ   

       
3
wahab Az-Zuhaili, tafsir al-wasith. (Depok: Gema Insani. 3103). Hlm 031  
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َبالعربيةترمجتها

اثبتاهللتعاىل" انزؿاهللالقرافباللغةكقاؿكىبالزىيلايضاَبكتابو:

العربيةاىلرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلمكىوعرىبمنبٌتىاشم.اللغةالعربية

ىيافصحاللغةكأكسعاللغةكأكضحاللغةكأكثرىاادلعٌتالىتتؤثرعلىالنفوس،

ليدرسواالناسماغَتادلعركؼعنالقصصكاألخباركاألذابكاألخالؽكاألحكاـ

احملتولكال كأىداؼ معٌت كلتأّمل كلتنشق كاإلقتصاد. كاإلجتماع كالسياسة شريعة

فيها.لتبٌتاالشخاصكاإلجتماعىببناءمؤجدكبأساسمتُت.

ليستلغة العربية اللغة اف ك العامل ىدل ُب ادلتميزة لغة العربية اللغة اف

الع اللغة ك ادلسلمُتَبالعامل، موحدة فحسببلىيلغة ىيالغةحضارة ربية

القرافالىتتتميزبأسلوهبااألديبالذلالمثللو،كمارألأزىارأرشادافاللغة

 ٗالعربيةىياللغةالعربيةكايضالغةادلسلمُت

منتفسَتالسابقنستطيعافصلداإلستنباطعلىافاللغةالعربيةىياللغة

 ربمل ألهنا األخرل، اللغة على دبقارنة للناسكربتاجاليتمزية األساليبادلعجبة

علىالتفكَتالعميقَبفهممعانيهاكتفسَتىا.

                                                             
        4 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Beberapa Metode Pengajaranya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 3113), hlm 7 
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حاؿ, كالطريقة: الرجلمذىبو, كطريقة ىىسَت، ادلعٌتاللغومللطريقة اف

 ٘يقاؿىوعلطريقةحسنةكطريقةسيئة.
“Secara Etimologis (bahasa), metode berasal dari bahasa Yunani 

“Methodos” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan 

upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat 

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi 

metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan”.
6
  

ُبالعربية:كترمجتها

مايعٍتشكلأكسبيل.يتعلق ”Methodos“الطريقةيأٌبمناليوناننيةكىي

الكائن عمل طريقة فهم على قادرة لتكوف طريقة األمر يتعلق الىت عملية منها

 استهدافهمكظيفةالعلمادلعنيةيعٍتاألسلوبكوسيلةلتحقيقحدفها.
Metode adalah gaya, pendekatan ataupun teknik yang dipakai oleh 

pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan dengan jalan yang paling mudah, efektif` dan 

efisien.
7
 

ترمجتهاُبالعربية:

 التعليم أنشطة دلعلمُتَب مستخدـ هنج أك أسلوب, ىى لتحقيقالطريقة

.أىداؼالتعليميةالىتكضعتهااألكثرمالءمةكفعاليةككفاءة

                                                             

۲ٖٚ(ص:۲۲۲ٙ)عماف:دارالسركؽادلنهاجالتعليمكتدرسالفاعل, ,سهيلةزلسنكاظمالفتالكم٘
        

6
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi aksara, 3110), hlm. 37 

       
7
 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, (Palembang: IAIN Raden Fatah 

Press, 3116), hal. 011 
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منالبيافالَسابقيستخلصالكاتبافطريقةىىإحدلالوسائللتحقيق

.ُبفهمموادالدراسيةالتالميذاألىداؼمنعمليةالتعليمكييسهل

فضيلة نقصك ىناؾ التعليمية طريقة كّل َب . بل احلالة ىذه مدرسكَب

الذ كاإلبداعى أمتع التعليم جيعل أف يستطيع ينبغيف لكلذا.التالميذ زلبوبل

.التالميذحبالة ادلناسبةالطريقة كاراتأفخي دلعلمُت
Menurut Ibrahim Muhammad yang dikutip oleh Munir dalam bukunya 

menjelaskan bahwa bidang pembelajaran bidang bahasa arab terdiri dari:  

0). Gramatika, Sintaksis, dan Morfologi 

3). Simiotik, Kosa kata dan Terjemah 

3). Muthalaah 

4). Dikte 

5). Mengarang
1
 

إبراىيمزلمدعطاعمنَتَبكتابو،أقسمتعلماللغةالعربيةىي:رأل

(.القواعد:القواعدالنحويةكالقواعدالصرفيةٔ

(.ادلعٌت:ادلفرداتكالًتمجةٕ

(.ادلطالعةٖ

(.اإلمالءٗ

(.اإلنشاء٘

                                                             
       

1
 ibid    hlm 43 
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الصرؼلغة:الّردكالّدفع.كعلم كتقوؿكسيلةحسافادلاجستَتةَبكتاهبا"

الىتليستبععرابالصرؼىوا كاحواذلا الكلماتالعربية يبحثعنصيغ علم

ٜكالبناء

من الكلماتالعربية أكاخر األحواؿ يبحثعن علم ىو النحو علم كأما

ٓٔحيثاإلعرابكالبناء
Metode Pembelajaran Make A Match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (0114). Salah satu keunggulan metode ini 

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana yang menyenangkan
00

 

Langkah-langkah Metode Make A Match  

0. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang 

cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian 

lainya kartu jawaban 

3. Setiap siswa mendapat sebuah kartu 

3. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban) 

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin  

6. Setelah satu babak kartu dikocok kembali agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya  

7. Kesimpulan/penutup
03

 

                                                             

       
 ٔ(ص.ٕٔٔٓ،)بادلبانجالصرؼكسيلةحسافادلاجستَتة،ٜ
    ٕ،ص.ادلراجعالسابقٓٔ

       00
 https://idtesis.com/metode-pembelajaran-make-match/ 00/13/07  01:33 

         03
 Jumanta Handayama, Metodologi Pengajaran ( Jakarta, Bumi Aksara, 3106) hal 011 

https://idtesis.com/metode-pembelajaran-make-match/
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 ترمجتهاُبالعربية:

ماتج ميكأ كورافطريقة لورنا منالفوائد(ٜٜٗٔ)اليتكضعتها كاحدة .

 ىذه طريقة  اليبحثوفىي الذين شريك عن أكيطالب مفهـو حوؿ تعلموف

 موضوعُبجولطيفأكتفريح.

ميكأماتج:خطوةمنطريقة

يستعدكفادلعلموفبعضالبطاقاتاليتربتومعلىادلفاىيمأكادلوضوعات .ٔ

 كاحد مقطع ادلعاكس ادلراجعة, بلجلسات مناسبة البطاقاتمسألةاليت

 كغَتىامنإجاباهتا

  كلطالبحيصلعلىبطاقة .ٕ

 كلطالبيتفكرُبإجابةأكمسألةبطاقاتعقد .ٖ

م .ٗ مطابقة بطاقة لديو شريك عن يبحث طالب )حوايلكل بطاقة ع

  اإلجابات(

 كلطالبديكنأفيتطابقمعاكراقوقبلنقطةادلهلةاليتأعطيت .٘

بطاقة .ٙ على طالب كل حيصل حبيث اخللفي النصف بطاقة تعديل بعد

  خيتلفمنقبل،كىلمجرا

 التغطية /اخلالصة .ٚ
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العربية اللغة تعلم من جزء ىو القواعد أك النحو ادلدرسةتعليم العاليةُب

اللغةالعربيةىيكاحدةمنالدركسادلستفادةمنلغاتأجنبيةالفتاحبلمبانجأف

سولاللغةاإلصلليزيةكالفرنسية

عنتعلماللغةالعربيةاليتمفصلهاعنمناقشةبالقواعديتحدث

كماقاؿإبراىيمزلمدالذمنقلمنمونَتُبكتابوزبطيطنظاـُبتعليماللغة

بية،الذمذكرالسابق.العر

اللغة ُبتعليم إتقاهنا جيبالتالميذ اللغة. إحدلتعليم ىو درسالقواعد

العربية اللغة الفتاحبادلبانجىيإحدلمدارسالىتتعليم العالية ادلدرسة العربية.

كاللغةاألجنبية.فرأتالباحثأفتعليماللغةالعربيةملينجحاخلصوصعلىدرس

القواعد.

كبادلسائلك ماتج, ميكأ الفتاحبادلبانجملتطبيقطريقة العالية ُبادلدرسة

" فعالية تطبيق طريقة ميك ادلوجودةُبىدهادلدرسةافيبحثالباحثبادلوضوع:

التالميذ فى درس القواعد في  نتيجة تعلملزيادة  (Make A Match) أ ماتج

"المدرسة العالية الفتاح بالمبانج
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 ثالبحسئلة أ .ب 

0.  تعلمكيف الفتاحنتيجة العالية بادلدرسة القواعد درس َب التالميذ

 دلبانجقبلتطبيقطريقةميكأماتج؟اب

3.  تعلمكيف الفتاحنتيجة العالية بادلدرسة القواعد درس َب التالميذ

 بادلبانجبعدتطبيقطريقةميكأماتج؟

3.  فعالية توجد ىل َب ماتج أ ميك طريقة تطبيق القواعدتعلمنتيجة

 بادلدرسةالعاليةالفتاحبادلبانج؟

 البحثأىداف  .ج 

التالميذَبدرسالقواعدبادلدرسةالعاليةالفتاحبلمبانجقبلجتعلمائنترؼلتع .ٔ

 تطبيقطريقةميكأماتج

بعدالتالميذَبدرسالقواعدبادلدرسةالعاليةالفتاحبلمبانججتعلمائنترؼلتع .ٕ

 تطبيقطريقةميكأماتج

ماتجَبرؼكجودفعاليةلتع .ٖ القواعدبادلدرسةنتيجةتعلمتطبيقطريقةميكأ

 العاليةالفتاحبلمبانج
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 فروض البحث .د 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji 

kebenarannya. hipotesis di bagi menjadi dua:
03 

العربية:اللغةترمجتهاُب

 منالبحثالىتتنبغيأفتفتشحقيقتها.""الفركضىيإجابةمؤقت

 : (Ha)الفركضالبديلة ماتجلزيادة ميكأ تأثَتتطبيقطريقة نتيجةتوجد

َبدرسالقواعدالتالميذتعلم

لزيادةال: (Ho) الفركضالصفرية ماتج ميكأ طريقة تطبيق تأثَت توجد

َبدرسالقواعدالتالميذتعلمنتيجة

 أىمية البحث .ه 

كالبياف تطبيقية. ك النظرية الناحية ُبناحيتُت، البحثكاردة يرجىىذا ك

منهمافيمايلي:

 فائدةالنظرية .ٔ

 ليكوفمعطياتالفكريةدلنأرادمعرفةتعليماللغةالعربية. .أ

 .ب غالياُباجملاؿالعلميكزيادة البحثأسهاما الفهمالعميقليكوفىذا

.  ُبخزائنالعلـو
                                                             
       

13
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rnd, (Bandung: Alfabeta, 3101), 

hlm. 051 
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 فائدةالعملية .ٕ

 .العاليةالفتاحبلمبانجليكوفىذاالبحثإسهاماحبثيادلدرسة .أ

 بلقمرجعاللباحثُتاالخرينُبادلستليكوفىذاالبحث .ب

 حدود البحث .و 

اللغة مادة يعٍت حبثو الباحث فحدد ادلذكورة ادلسائل خلفية على مؤسسا

 عن كخصوصا كاحلرؼ,العربية كالفعل اإلسم عالمة ُب العاليةالقواعد بادلدرسة

.ٕٛٔٓ–ٕٚٔٓ(سنةالدراسيةٗ)َبالفصلالعاشرجبادلبانالفتاح



 تحديد المصطلحات  .ز 

ربديدادلصطلحاتَبالبحثمهمجدأألنويسهلعلىالقارئوالكاتبَب

 كصف

:لكلمتغَتا.حبثادلتغَتاتىوتشملمايلى

طريقةميكأماتجتطبيق .أ

اتج،باستخداـطريقةميكأمعمليةتنفيديةىوطريقةميكأماتجتطبيق

كىذهالطريقويعٌتأنشطالتعليمباجملتمعة،كحطوةمنطريقةميكأماتج:
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يستعدكفادلعلموفبعضالبطاقاتاليتربتومعلىادلفاىيمأكادلوضوعات

 كاحد بلجلساتادلراجعة, إجاباهتامسألةاليتمناسبة من البطاقاتكغَتىا كل،

عكلطالبيبحثعنشريكلديوبطاقةمطابقةم، طالبحيصلعلىبطاقة

اخلالصة،بطاقة

 القواعدنتيجةتعلم .ب

التالميذُبدرسالقواعدبادلوضوع:اإلسمكالفعلكاحلرؼ،قبلنتيجةتعلم

 كبعدتطبيقطريقةميكأماتج

 الدراسات السابقة .ح 

ادلوجودةكالكاتبكقراءمراجعمن حبثالذييالبحثالكاتبفيوجد,

(دبوضوعتطبيقطريقةاخلريطةالفكريةٕٗٔٓطريقةاخلريطةالفكريةىييتأفرياين)

دار اإلبتدائية ادلدرسة َب اإلجتماعية علم درس ُب التالميذ دراسة نتيجة لًتقية

ي ىنالرسالة نتيجة تنجكوالنج. الفكريةالسالـَبقرية اخلريطة عٍتتطبيقطريقة

استطعةترقيةلنتيجةالتالميذ.

(دبوضوعتطبيقطريقةاجلمعيةلًتقيةنتيجةدراسةٕ٘ٔٓنورهنارينيت) 

سكاتكا اإلسالـ العلـو ركضة الطالبالصفالثاينالثناكمدبعهد عند القواعد
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اجلمعيةاستطعةترقيةلنتيجةإندراليااككاإيلَت.نتيجةىنالرسالةيعٍتتطبيقطريقة

التالميذَبدراسالقواعد.

(دبوضوعتطبيقطريقةاخلريطةالفكريةلًتقيةنتيجةٕ٘ٔٓسييتخَتية)

دراسةالتالميذُبدرسالقواعدَبادلدرسةعاليةمنبعاحلسافسوعامللُت.ىن

ا دراسة نتيجة لًتقية الفكرية اخلريطة طريقة تطبيق يعٍت درسالرسالة ُب لتالميذ

القواعد.

فعاليةتطبيقطريقةميك:جدأطركحةبعنوافتونظراألحباثالسابقةمل

 لزبادة ماتج أ نتيجة تعلمُب الفتاحالقواعد العالية بادلمدرسة التجريبية )الدرسة

 بادلبانج(

 

 منهجية البحث .ط 

 رلتمعالبحث .ٔ

بادلدرسةالعاليةالفتاحكافرلتمعالبحثُبىذهالرسالةىومجيعالتالميذ

تالميذ.ٖٖٗكرلموعهمٕٛٔٓ-ٕٚٔٓبادلبنجللسنةالدراسة
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ٔجدكؿ

رلتمعالبحث

 الفصل
 التالمذ

 
 الجملة

x.0 ٖٖ ٖٖ 

x.3 ٖٖ ٖٖ 

x.3 ٖٖ ٖٖ 

x4 ٖٖ ٖٖ 

  ٖٕٔ 

ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓادلصدر:الوثيقةُبادلدرسةالعليةالفتاحبادلبنجالدراسة

 

 البحثعينات .ٕ

ُبالكتابو:اريكونطاسوىارمسيقاؿ
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.   

05 04
 

ترمجتها:
                                                             

15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 3103), hlm. 074 
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العيناتىيجزءاكنائبادلثلةللمجتمعالىتتبحث.

الدكتورقاؿماباتباعالكاتبفتأخذىاالبحث،ىذُبالعيناتكأما

:أريكونطاسوىارمسي
Apabila subjeknya kurang dari 011, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 01-05 % atau 31-35 

% atau lebih.
06 ٔ٘ 

ترمجتها:

حىتالطالبمجيعهميؤخذأففأحسنمائةمنناقصةكانتالعيناتإذا"

مأخوذفأفضلمائةمناكثركانتالعيناتإذاٍب.العيناتعنحبثاالبحثيكوف

أكأكثر".%ٕ٘-ٕٓأك%٘ٔ-ٓٔبُت

ُباجلدكؿاألتى:رفةحاؿادلذكورفتصّورىاالكاتبدلع

 الثانى الجدول

بالمدرسة العالية الفاتح بالمبانج لعيناتلممثلة ال   

اجملموععددالصفالنمر

ٖٖٖٖ(ٗالصفالعاصر)ٔ

ـ.ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓعاليةالفاتحبادلبانجعاـالدراسىُبادلدرسةالشراعالفصلال كثيقةَب :ادلصدر

                                                             
06

Ibid., hlm. 3 
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تستعملاسلوباختيارالعينةُبىذهالرسالةالطريقةالعنقودية.كمارأل

حالة ُب تتبع العنقودية: الطريقة  كتابو, ُب اذلادم عبد امحد اختيارنبيل

ٙٔرلموعاتصغَتةمنرلموعاتأكرب,كيتماالختياربالطريقةالعشوائية.



 متغيرات البحث .ٖ

Dalam suatu  penelitian eksperimen, Sukardi membedakan variabel 

menjadi dua yaitu (0) variabel bebas, biasanya merupakan variabel yang 

dimanipulasi secara sistematis, (3) variabel terikat, yakni variabel yang 

diukur akibat adanya manipulasi pada variabel bebas.
07

 

Berdasarkan pendapat di atas penelitian ini terdiri dari: 

0. Variabel pengaruh  : Penerapan metode Make A Match 

3. Variabel terpengaruh : Meningkatkan hasil belajar pada 

pembelajaran qowaid 

 

 

                                                             

اإلنسانية,نبيلامحدعبداذلادم ٙٔ  ٖٕٙص (,ٕٙٓٓ,)بَتكت:األىليةللنشركالتوزيع,منهجيةالبحثَبالعلـو

 
07

Sukardi, Metodolgi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 3111),  hlm 071. 
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ترمجتها:

( قسمُت ادلتغَتاتإىل سوكردم فارؽ التجريبية الدراسة ادلؤثرة،ُٔب ادلتغَتة )

(ادلتغَتةادلأثورة،ىويقاسادلتغَتبسببٕأحياناىذاادلتغَتتالعببشكلمنهجي.)

التالعبُبمتغَتمستقل.

 ى:منىذاالرأم،يتكوفىذاالبحثعل

 ادلتغَتةادلؤثرة:تطبيقطريقةالتعليمميكأماتج .ٔ

ادلتغَتةادلأثورة:نتيجةتعلمالتالميذُبدرسالقواعد. .ٕ

لتوضيحالبيافعليناأفننظرالصورةاآلتية:

نظاـادلتغَتات

ادلتغَتةادلأثورادلتغَتةادلؤثر








نتيجةتعلم

التالميذُبدرس

القواعد

تطبيقطريقة

التعليمميكأ

ماتج
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 طريقة جمع البيانات .ٗ

طريقةىذاالبحثىي:ستستعملالكاتب

 طريقةالتجريبية .أ

برنامجالبحوثخبطواتاآلتية:هبذهالطريقةستصنعالكاتب

 إجراءاالختباراتالقبلية: -

الكاتب الذلستعطي اللغةإختبار التعلم عملية اشًتاؾ قبل لتالميذ

َباالختبارات باألسئلة مساكية َباالختباراتالقبلية األسئلة العربية.

االختبارات بنتيجة مقارنة دبثابة القبلية االختبارات نتيجة البعدية.

 البعديةبعدإشًتاؾعمليةالتعلم.

 تقدًنادلوادالدراسية: -

تاليتازبذتبعداالختبارالقبليةىوتقدًنَبطريقةالتجريبية،اخلطوا

بعستخداـ يعٌت ادلختلفة، الطريقة بعستخداـ كلكن الدراسية. ادلواد

الطريقةاحملاكرة.
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 إجراءاالختباراتالبعدية: -

لتالميذقبلاشًتاؾعمليةاالختباراتالقبليةستعطيالكاتبإذاكانت

بعدإشًتاؾالبعديةستعطيالكاتباالختباراتالتعلماللغةالعربية،ٍب

مساكية القبلية االختبارات َب األسئلة ك العربية اللغة التعلم عملية

 باألسئلةَباالختباراتالبعدية.

 ةادلالحظطريقة .ب

كتابو:قاؿسوغيونوُب
Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi 

observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba dan pengecap.  
01 01

 

 :ترمجتها

ادلالحظةىيتشملاالنتباهإىلكائنباستخداـمجيعاحلواس.لذلكديكن

كالسمعكاللمسكالذكؽ.كىيربصيللرؤيةادلالحظةمنخالؿجعلرائحةك

 .دلعرفةعناألحواؿادليدافكمكانةاجلغرفية

                                                             
01

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

3101), hlm. 041 
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Observasi sebagai alat evaluasi yang banyak digunakan guru untuk menilai 

tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.  
31 01 

ترمجتها:

عمليةأكسلوؾاألفرادلتقييمادلعلمـااستخد تقديرالىتالأداةكىي ادلالحظة

ة.مصطنعةحالُبكحقيقةحالةُب,حظيالىتالةالنشاط

Observasi langsung adalah satu-satunya cara untuk mengevaluasi beberapa 

aspek belajar dan perkembangan yang memerlukan info tambahan dari alat 

evaluasi yang lain. hal ini dapat diperoleh dengan teknik (0) Anecdotal 

Record,= AR, (3) Rating Scale = RS dan (3) Ceklist = CL.  
 30 31 

 ترمجتها:

ىياحدلمنطرؽ ادلباشرة الذل مالحظة تطور ك نواحيالتعلم ليقّدر

(ملحوظةٔحيتاجعلىاخبارالزائدمنأدكاتالتقييماآلخر.ىذاحاؿحيتاجبتقنية)

(ربقق.ٖ(مقياستثمُت)ٕطرفة)

كاماَبىذاالبحثتستعملالكاتببتقنيةمقياستثمُت.بأرقاـمذكوريصور

  الثمن: (ٖالنتيجةالكاتبعلى جيد ( (ٕالنتيجةك مقبوؿ ( ٔالنتيجةك

 .()ناقص


                                                             

31
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 3100), 

hlm. 71 
21

Farida Yusuf  Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk 

Program Pendidikan dan Penelitian, (jakarta: Rineka Cipta, 3111), hlm. 013 
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 قابلةادلطريقة .ت

قاؿسوحرسيمىأرلكنتو:
Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab 

sepihak.
3330 

ترمجتها:

قابلةىيالطريقةاكالكيفيةادلستعملةإلجياداجلوابمنالعيناتبطريقةطريقةادل

السؤاؿكاجلوابعلىجهةكاحدة.

الىتادلقابلةطريقة الكاتبىيطريقة استعملتها ُبدلعرفة التعليم تعلمعملية

.اللغةالعربية,تأخذالباحثةمنمعلماللغةالعربية

الوثيقة طريقةج.

الباحثتإستعملالىتالوثيقة طريقة عاليةالفاتحادلدرسةالقياـدلعرفةتاريخها

كأحواؿادلعلمُتكأحواؿعاليةالفاتحبادلبانجعنادلدرسةالةاجلغرافيادلواقعكبادلبانج

كنشاطالطالبواؿالطالبكأحواؿالوسائلكمادلوظفُتكاح ناىجالدراسية

.عاليةالفاتحبادلبانجادلدرسةالب اإلدارةُتموظف منوجدتىذهالبياناتكللحصوؿ



                                                             
33

Suharsimi Arikunto, Teknik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengantar, (Jakarta: 

Bumi Askara, 0111), hlm. 31 
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 مصادر البيانات .٘

ىذ ُب البيانات الدراسةمصادر كالبياناته األساسية البيانات تشمل

الثناكية:

 .أ ادلدرسة التالميذ من الباحث يأخذ األساسية: الفتاحمصادر العالية

 بادلبانج.

العربية .ب الثناكية:تأخذالباحثمنمديركمدرسككتباللغة مصادر

كعنطريقةالتعليمميكأماتجكترقيةنتيجةالتالميذُبدرسالقواعدكثيقة

 اكغَتى
 

 اسلوب تحليل البيانات .ٙ

"أمااخلطواتكماتاىل:TSRلتحاليلمشكلةاألكىلكالثانيةبعستخداـالرموز"
Mencari rata-rata standar deviasi “TSR” presentase 

Tinggi : m + 0 SD 

Sedang : Nilai antara Tinggi dan Rendah 

Rendah : m – 0SD 
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احلاؿاستخداـدلعرفةادلختلفةعنالنتيجة"ىذاTes Tٍباسعماؿالتحليل"

أك "مقبوؿ اىل اخلالصة أعطى ٍب أ, الصفالعاشر من التالميذ على االختبار

ٕٕمردكد"منفركضيةالبحث.ربليلالباحثةالبياناتبعستعماؿرموزاألتية:
 

   
  

    

 

اخلطوات:

 بالرموز:    تبحثنتيجةادلتوسط .أ

   
∑ 

 
 

"بالرموز:   تبحثنتيجة" .ب

 

    √
∑ 

 
  (

∑ 

 
) 3 

 "بالرموز:   "تبحثنتيجةج.

    
   

√  0
 

""بتارموز:تبحثنتيجةد.

   
  

    

 

 

 

                                                             
       

33
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 3103), hal, 

315 
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 ىيكل البحث . ي

:ككافىيكلالبحثمنىذهالبحثكمايلى

البحثكالباباالكؿ:مقدمةفيهااىلخلفيةكأسئلةالبحثكأىداؼ

فركضالبحثكأمهيةالبحثكحدكدالبحثكربديدادلصطلحاتكالدرسات

السابقةكمتغَتاتالبحثكىيكلالبحث.

 : النظرليالبابالثاين اإلطار فعاليةتعريفتحدثفيو ،كتعريفطريقة،

ماتج أ ميك كطريقة ماتج، أ ميك طريقة كخطوات النتيجة، الًتقية ،كتعريف

الىتتأثرنتيجةالتعليم,كتعريفالقواعد.،كالعواملنتيجةالتعليمكاعراض

 عنادلدرسة تارخيية ميدافالبحثيشملعلىنبذه العاليةالبابالثالث:

بادلبانج ادلعلمُتالفتاح أحواؿ األىدؼ، الرساية، الرؤية، اجلغرُب، ادلواقع ،

ب،أحواؿالوسائلكعمليةكادلعلمات،أحواؿالوظفُتكادلوظفات،أحواؿالطال

التعليم.

ُبنتائجالتعليممنالبابالرابع:عرضربليلالبياناتكربليلهاكمناقشتها

كفعاليةتطبيقطريقةميكأماتجتالميذالذينيتعلموفبتطبيقطريقةميكأماتج

دةربصيلدراسةاالقواعدلزيُبدرس

 كادلقًتحات.كالتوصياتالباباخلامس:نتائجالبحث
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 الفصل الثانى

  اإلطار النظري 

 تعريف فعالية تطبيق طريقة التعليم   .أ 

:قاؿسلماكسودارسونوفعاليةىي
Suatu tahapan untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang 

diharapkan
33

 

 

ترمجتها:

مرحلةلتخقيقاذلدؼكماىوامتوقع.

 :قاؿسوباردلَبكتابوكما

Efektifitas adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, rencana dengan menggunakan data, 

sarana, maupun waktu yang tersedia untuk memperoleh hasil yang 

maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
34

 









                                                             
       

33
 Saliman & Sudarsono, Kamus Pendidikan Pengajaran Dan Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 

0114), hal 60  

       
34

 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar Dan Peraktiknya, (Jakarta: Rajawali Pers, 3103) hal 

064  
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ترمجتها:

فعاليةىيزلاكلةلتحقيقاألىداؼالىتقدكضعتهاكتناسباىلاإلحتياجكالتخطيط,

باستخداـالبيانات,كالوسائل,كالوقتادلتاحللحصوصحوؿعلىأقصىقدرمن

النتائجالناحيتُتالكميةكالكيفية

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan 

pengalaman baru, dan mampu membentuk kompetensi peserta didik, 

serta mengantar mereka ketujuan yang ingin dicapai secara optimal
35

 

ترمجتها:

 فعاليةإذاكانتقادرةعلىتقدًنذبريبةجديدة,كتشكيليقاؿأفتعليم

 ربقيق لىتكتستهلهماىلاألىداؼا اخصاصالتالميذ,
Efektifitas adalah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan

36
 

 ترمجتها:

 فعاليةىياإلشارةُبربقيقاألىداؼ.







                                                             
       

35
 Fadillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 3104) hal 66-67 

        26 Ichtiar, Ensiklopedi Indonesia Baru Ed. 3 , (Jakarta: Van Hoeve, 0113), hlm. 071. 
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فعاليةىياألىداؼادلطلوبربقيقها.كقدعرؼسبامااألىداؼاليتتريد

 ٕٚربقيقها.

اإلستنباطأفالفعاليةىيالتأثَتاحملصوؿمنىذهالتعريفاتأخذتالكاتب

منعمليةُبربقيقاألىداؼ.

نقل اك العلـو تبليغ ُب يستخدمهامعلم اليت أساليب من رلموعة الطريقة

اىلالطالباليتكقعتُبعمليةالتعليمادلتعلماكعمليةالتعلم. ادلعرفةالعلـو

الرجلمذىبة,كالطريقة:احلاؿ,ادلعٌتاللغومللطريقةىيالسَت,كطريقة أف

ٕٛطريقةحسنةكطريقةسيئة. يقاؿىوعلى

الطريقةمجعها"طرائق"كعندلويسمعلوؼىي"السَتةكاحلالةكادلذىب

 ٜٕاخلطُبالشيء".

ٖٓكالطريقةأيضاالسَتةكادلذىب.



                                                             

           
 .ٗٔٗ(،ص.ٜٛٙٔ،)بَتكت:دارادلعارؼ،ادلوجوالفٌتدلدرساللغةالعربيةإبراىيم،عبدالعليمٕٚ

ٕٛ الفتالكم, كاظم زلسن سهيلة كالتدريسالفاعل,الدكتور التعليمى ادلنهاج الشوؽ,  دار )عماف:
ٕٖٚ(,صٕ٘ٓٓ

.٘ٙٗت:مكتبةادلصرية،مصر(،ص.،)بَتكادلنجدُبالعربيةكاإلعالـمعلوؼ،لويس ٜٕ
ٖٓ الًتاث، للمجتمعاتكإحياء العامة اإلدارة العربية العربيةرلموعاللغة ،ادلعجمالوسيطمجهورمصر

 .ٕٖٗ(،ص.ٕ٘ٓٓ)مصر:مكتبةالشركؽالدكلية،
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مادةالطريقةىيالوسيلةاليتنتيعها:لتفهيمالتالميذدرسمنالدركس:اية

ٖٔمنادلواد.

ٕٖكقاؿعزيزابراىيمافالطريقةىيكسيلةالًتبيةاألساسيةلتحقيقاىدفها.

Dalam bahasa Arab istilah yang dipakai untuk menunjuk kata 

metode adalah thariqah.
33

 

 

ترمجتها:

الطريقةُبمصطلحاللغةالعربيةىيطريقة.
 Ditinjau dari segi etimologis (bahasa), metode berasal dari 

bahasa Yunani, “methodos”. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu “ 

metha” yang berarti melalui atau melewati, dan “ hodos” yang berarti 

jalan atau cara. Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk 

mencapai tujuan.
34

 





                                                             

ٕٚٙ(،صٜٕٖٔ،)بَتكت:دارحياءالكتبالعربية،الًتبيةكالتعليمركحزلمدعطيةاألبراشى، ٖٔ
التدريسرلدعزيزابراىيم،ٕٖ األصوؿالًتبويةلعملية (،ص.ٕٓٓٓ،)القاىرة:مكتبةاألصللوادلصرية،

٘ٛ 
33

Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Wali Songo Press, 3111), 

hlm. 30.  
34

Isma’il SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: 

Rasail Media Group, 3111), hlm. 7. 
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 ترمجتها:

 الطريقة اليوناف لغة من مشتق ىي  الكلمة”methodos“لغة ىذه

ك”metha“تتكوفمن الطريق.ادلسارأكىي”hodos“ىياخلالؿاكادلاضي،

اذفالطريقةىيادلساراكالطريقلتحقيقاذلدؼ.

 Sedangkan bila ditinjau dari segi terminologis (istilah), metode 

dapat dimaknai sebagai “ jalan yang ditempuh seseorang supaya sampai 

pada tujuan tertentu”.
35

 

ترمجتها:

اإلنسافللوصوؿإىل ىيالطريقالذمديره ُباإلصطالحالطريقة أما

 .غرضمعُت

Metode adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan.
36

 

ترمجتها:

 لتحقيقالغاية.إحدلالوسائلىيالطريقة
 Metode adalah gaya, pendekatan ataupun teknik yang dipakai 

oleh pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan dengan jalan yang paling mudah, 

efektif dan efisien.
37

 



                                                             
35

Ibid, hlm. 1.  

       36
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

3116), hlm. 75. 
       37

Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, (Palembang: IAIN Raden Fatah 

Press,3116), hlm. 000- 003.  
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 :ترمجتها

ىي     دلعلمُتالنهجأكاألسلوب،الطريقة التعليمُبادلستخدـ أنشطة

ككفاءة.كفعاليةاألكثرمالءمةاليتكضعتهااألىداؼالتعليميةلتحقيق
 Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara 

sistematis berdasarkan pendekatan yang telah ditentukan.
31

  

ترمجتها:

ك عامة عرضة ىي شاملةسبثيلالطريقة منهجيخطة النهجاللغةبشكل

القائم.

Sedangkan menurut Ulin Nuha Metode adalah seperangkat cara yang 

digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan ilmu atau transfer 

ilmu kepada anak didiknya yang berlangsung dalam proses 

pembelajaran.
31

 

ترمجتها:

كرألأكلُتنوىاالطريقةىيكيفيةالىتيستخدمهاادلدرسَبتبلغالعلماىل

التالميذَبعمليةالتعليم.

                                                             
       38

Ahmad Fuad Effendy,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,3114),  

hlm.6.  

       
31

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta Diva Press, 

3103), hlm 057 
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ا األراء ىذه الكاتبمن تستنتج ادلتعددة كسيلة دلختلفة ىي أكالطريقة

ازباذىا خطواتاليتجيب ككفاءةادلعلم حىتيستطيعبفعالية التعليم، ُبعملية

 لألىداؼ.ينبغيربقيقهاالتالميذافيفهمواالدركسك
 

 

Secara garis besar, metode dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

0. Metode mengajar kelompok 

3. Metode mengajar individual
41

 

ترمجتها

بشكلعاـ،يتمذبميعالطريقةاىلاثنُت،

 طريقةالتعليماجملموعة .ٔ

 طريقةالتعليمالفردية .ٕ

 كطريقةميكأماتجىيمنطريقةالتعليماجملموعة

 

 



 

                                                             
       

41
 Ulin Nuha., Op., Cit., hal 061 
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 ميك أ ماتج  تعريف طريقة   .ب 

بعضمنالتعليمالعملييعٌتتعلمَبفرقةصغَتةبعنباتميكأماتجطريقة

التعاكفأغلبُتعلىنشاطالتعلملصاحبالنفسبفرقةفيهاشخصافلنيلادلسابقة

 التعاكىن.التعليمطرؽمناحدلاألساسية.ىذهطريقة

Menurut Roger dan kawan-kawan menyatakan bahwa: cooperative 

learning merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir 

oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan 

informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang di 

dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya 

sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota 

yang lain. 
40 

ترمجتها:

يعٌتعند التعاكىن التعليم عن يظهركف كأصحابو التعليمركجر أنشطة

التغيَتاتُبادلعلومات عليو أفالتعليمكاجبتفّرعة ادلبدأ, الىتتنّظمها باجملمةعة

علىتعلمهمكالدافعلًتقية تعليمادلسئولية التعليمالىتفيها بُتمجاعة االجتماعية

 تعليماعضاءاألخر.



 

                                                             
        40

 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 3103), hlm. 31  



ٖٕ 
 

32 
 

Metode Pembelajaran Make A Match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (0114). Salah satu keunggulan metode ini 

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana yang menyenangkan
43

 

 ترمجتهاُبالعربية:

ىذه.كاحدةمنالفوائدٜٜٗٔ)اليتكضعتهالورناكورافطريقةميكأماتج

أكموضوعُباليبحثوفىيطريقة طالبعنشريكالذينيتعلموفحوؿمفهـو

جولطيفأكتفريح.
Make A Match adalah salahsatu tehnik intruksional dari belajar aktif 

yang termasuk dalam berbagai Reviewing Models (Model Pengulangan)
43

 

ترمجتها:

من التعليمية التقنية كاحدة ىي ماتج أ النشطميك ُب  التعلم يتضمن

 )مناذجمراجعة( "Reviewing Models سلتلف"

Make A Match sangat menyenangkan untuk mengulang materi yang 

telah diberikan sebelumnya,  Namun demikian, materi baru pun tetap bisa 

diajarkan dengan metode ini dengan cacatan, peserta didik diberi tugas 

mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika 

masuk kelas mereka sudah memiliki bekal pengetahuan.
44

 

 

 

 

                                                             
      43

 https://idtesis.com/metode-pembelajaran-make-match/ 00/13/07  01:33 

       
43

 Siberman, Mel, Active Learning : 111 strategi pembelajaran aktif, (Yogyakarta: Pustaka 
Insan Madani,2112) hal. 251 

       44 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yoyakarta: Insan Madani, 2118) hal. 67 

https://idtesis.com/metode-pembelajaran-make-match/
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ترمجتها:

قبلها،كلكنللمداجلديدةافيقدرمعكانتميكأماتجامهيولتكريرادلد

ىذهالطريقو،ككلطالبلنفهمادلوضوعاتالىتسيتمتدريسقبلها،حبيثدخوؿ

الفصلكلالطالبيفهمعنادلد

Tujuan dari penerapan Make A Match adalah untuk melatih peserta didik 

agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi 

pokok.
45

 

ترمجتها:

أكثرحرصااىوتدريبالطالبليكونوافهمميكأماتجاذلدؼمنتطبيق

 وضوعاتكأكثرقوةدل



Metode make a macth mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai 

berikut:
46

 

0. Kelebihan 

0) Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. 

3) Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian 

siswa. 

3) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf 

ketuntasan belajar secara klasikal. 

 

                                                             
       45 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail, 2118 

cet pertama) hal. 82 
       46

 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Profesionalitas Guru, (Kata Pena, 3105), hlm. 56 
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4) Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. 

5) Kerjasama antara sesama siswa terwujud dengan dinamis. 

6) Munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa 

. 

3. Kelemahan 

0) Sangat memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan 

kegiatan. 

3) Waktu yang tersedia perlu dibatasi karena besar kemungkinan 

siswa banyak bermain-main dalam proses pembelajaran. 

3) Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. 

4) Pada kelas dengan murid yang banyak, jika kurang bijaksana 

maka yang muncul adalah suasana seperti pasar dengan 

keramaian yang tidak terkendali. 

5) Bisa mengganggu ketenangan belajar kelas di kiri kanannya. 

ترمجتها:

 كماتلي:كعيوبمزاياذلاطريقةميكأماتج

 تىذهطريقةىيكماتلي:ايازكأماادل .ٔ

 جيعلعلىاحواؿالتعلمالنشاطكالتفريح (ٔ

 ستكوفالتعليمجذاباكاىتماماللطالبمادةالتعليمالذمتبلغ (ٕ

نتائجالطالبُبتعلمهمحىت (ٖ حيصلعلىنتجحيستطيععلىترقية

 التعلمجبمعية.

 افنتمواحلالةالفرحةَبعمليةالتعليم. (ٗ
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 ربقيقعلىالتعاكفالطالببادينامي. (٘

 يظهرعلىدينامياتالتعاكفالتساكملكلالطالب (ٙ

 كأماالعيوباتىذهالطريقةكماتلي: .ٕ

 التعليملعملحيتاجإىلإشراؼادلعلم (ٔ

ألفديكنعلىالطالبأكثراللعبُباكقاتادلوجدكانتمتعددة(.ٕ

عمليةالتعليم.

األدكاةالكفاية علمعلىاإلعدادادلادةكادلحيتاج(.ٖ

إذاملحيكمُبالصلفالتطمئنَبالفصلكثَتا,الطالبالفصلَب(.ٗ

 الفصوؿاألخرل.ديكنيؤذماذلدكئالتعلمُب(.٘
Langkah-langkah Metode Make A Match  

0. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang 

cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian 

lainya kartu jawaban 

3. Setiap siswa mendapat sebuah kartu 

3. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban) 

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin 
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6. Setelah satu babak kartu dikocok kembali agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya  

7. Kesimpulan/penutup
47

 

 :ترمجتها

ميكأماتج:خطوةمنطريقة

يستعدكفادلعلموفبعضالبطاقاتاليتربتومعلىادلفاىيمأكادلوضوعات .ٛ

 كاحد مقطع ادلعاكس ادلراجعة, بلجلسات مناسبة البطاقاتمسألةاليت

 كغَتىامنإجاباهتا

  علىبطاقةكلطالبحيصل .ٜ

 كلطالبيتفكرُبإجابةأكمسألةبطاقاتعقد .ٓٔ

طالب .ٔٔ )حوايلكل بطاقة مع مطابقة بطاقة شريكلديو يبحثعن

  اإلجابات(

 ديكنأفيتطابقمعاكراقوقبلنقطةادلهلةاليتأعطيتكلطالب .ٕٔ

النصفاخللفيحبيثحيصلكلطالبعلىبطاقة .ٖٔ بعدتعديلبطاقة

  جراخيتلفمنقبل،كىلم

 التغطية /اخلالصة .ٗٔ

                                                             
       47

 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Moderen  ( Palembang, Tunas Gemilang Press, 

3103)  hal. 061 
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 ف نتبجة التعلمتعري .ج 

ٍباألنشطةالتاليةىيالتقوًنالذميهدؼمكالتعليمبعدتنفيذانشطةالتعلّ

دلعرفةقدرةالطالبادلنالة.بعدمعرفةنتيجةتعليمالطالب,األستاذيعرؼالعيوب

التعّلم نتيجة ككانت ذلك. اشبها كما كالوسائل سًتاتيجيا ك بالطرائق احملتويات

العلماءمايسرحتتعلقببلوغقدرةالطالبادلناسبةباغراضاخلاصةادلدبرة.كمقاؿ

عننتيجةتعليمالطالبفيهاتاىل:
Menurut ahmad Susanto dalam bukunya “ Teori Belajar Pembelajaran di 

sekolah Dasar”Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar
41

 

تها:ترمج

ُب سوسانطو, امحد رأم "ُب ادلدارسكتابو ُب التدريس التعليم نظرية

",نتيجةالتعلمالتالميذىيالقدرةاليتجيدىاالطالببعداشًتاؾنشاطاإلبتدائية

التعلم.
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

melakukan pengalaman.
41

 

 



                                                             
       41

 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 3104), 

hal 5. 

       49 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 3103), hal. 05 
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تها:ترمج

دراتاليتدباكهابعدذبريبةتعّلمهمباّفنتيجةالتعّلمىيالق

كمنالبيافالسابقةتستنبطالكاتبنتيجةالتعلمىيتغيَتموقيفُبنفوس

التالميذ،بالنظراىلالسلوؾ،كادلوقف،كنتيجةالطالببالظاىرةبعدىمافيشًتكوا

ُبىذهعمليةالتدريسادلناسبةباألغراضالتعليمية.إذفنتيجةتعليماللغةالعربية

دبحاكلةأنشطة البحثىيتتعلقببلوغقدرةتعليمالتالميذادلناؿبعدادلتعلميقـو

تعليماللغةالعربيةاليتربتومبالتدريبكاخلَتةالتعلميةباألغراضالتخطيطيةاخلاصة

 بعستخداـالطريقةميكأماتج

 أغراض نتيجة التعليم .ٔ

التعليم نتيجة دبعرفة يدرسالطالب. اف التعليمتعرؼبعد يستطيعنتيجة

نتيجة معرفة اذلدؼمن سلتار، عند ادلنفذة. الطالبكعيوبالعليم قدرة ادلعلم

تعليمالطالبيعٍتلتقديرقدرةالطالباليتربتومبالعمليةكالشعوريةكالعملية.
Tujuan dari hasil belajar siswa adalah untuk mengetahui kemajuan 

belajarsiswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa serta 

sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar, 

untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan atau kesulitan belajar 

siswa.
51

 

 

                                                             
        51 ibid, hlm. 63 
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ترمجتها:

دؼمننتيجةالتعلمالطالبىيدلعرفةتقدـالتالميذ،للتصحيحكترقيةاذل

انشطةتعليمالتالميذٍبإعطاءالتبادؿللتصحيحتنفيذأنشطةالتعليم،لتعيُتادلزايا

كالعيوبأكصعبةتعلمالطالب.

يعٌت التالميذ تعلم ىدؼنتيجة يستخلصالكاتباف السابق البياف كمن

ق دلعرفة العيوبالسعي دلعرفة التعليم، عملية أشًتاؾ بعد بالواضحة التالميذ درة

تلكاىداؼ كمن ُبالتعليم. السعبة يسببالتالميذ ما دلعرفة ادلنفذة، التعليمية

نتيجةالتعليمباخلاصةمستخدمةألنشطةتعليماللغةالعربية،حىتيستفيذادلعلممن

التالم قدرة التعليمادلناؿدلعرفة لفهمنتيجة مايسببالطالبصعبة يذبالواضحة،

درساللغةالعربية.

 العوامل التى تاثير نتيجة التعّلم .ٕ

نتيجةالتالميذُبعمليةالتعلميةاخلاصةُبتعليماللغةالعربية كمنعلماّف

متنّوعة،لوكانوايشًتكوفعمليةالتدرممتسّويا،فسببمناألسبابالعواملمؤثرة

بعضالعلماءفيهاياىل:فيها.كماقاؿ
Menurut Wasliman yang dikutip oleh Ahmad Susanto dalam bukunya 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: 

a. Faktor internal: faktor internal merupakan faktor yang bersumber 

dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan 
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belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasan belajar, serta 

kondisi fisik, dan kesehatan. 

b. Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Keluarga morat marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan 

sehari-hari yang berperilaku kurang baik dari orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar siswa
50

 



ترمجتهاُبالعربية:

رألكسلمافأفالعواملاليتتأثّرنتيجةالتعّلممنها:

مننفوسهم:العواميلالداخليةىيالعواملادلستمدةالعواميل الداخلية .ٔ

يعٍت الداخلية العواميل ىذا التعلم. قدرهتم على تؤثّر اليت التالميذ

كادلوقف، كادلثابرة، للتعلم، كالدافع كاالنتباه، االىتماـ ك ادلخابرات

 كعاداتالدراسة،كذلكاحلالةادلاديةكالصحية.

العواميلاخلارجيةىيالعواملادلستمدةمنخركج:العواميل الخارجية .ٕ

كادلدارسا عائلة كىي التعلم، نتائج على عليهم تؤثر اليت لتالميذ

أسرة كتؤثر التعلم. نتائج على ظركؼعائلية كتؤثر كاجملتمعاتاحمللية.

                                                             
       

50
 Ahmad Susanto, Op Cit, hlm 03 
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أقل كالوالداف كمشاحناتالزكجكالزكجة، االقتصادمفوضوم، الوضع

اليتتصرؼاقلجودةمنكالدينهم انتباىاألطفاذلم،كالعاداتاليومية

 احلياةاليوميةادلؤثرةُبنتائجتعليمالتالميذُب
Sedangkan menurut Tim Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

faktor internal, yaitu faktor yang ada didalam diri siswa, yang tergolong 

faktor internal ialah:  

0. Faktor fisiolologi atau jasmani individu baik bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dari melihat, mendengar, dtruktur tubuh, 

atau cacat tubuh dan sebagainya. 

3. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan  

3. Faktor kematangan baik fisik maupun psikis  

Sedangkan yang tergolong eksternal ialah: 

0. Faktor sosial yang terdiri atas  

a) Faktor lingkungan keluarga  

b) Faktor lingkungan sekolah 

c) Faktor lingkungan masyarakat 

d) Faktor kelompok 

3. Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetshuan danm 

teknologi, kesenian dan sebagainya  

3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim dan sebagainya   

4. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan
53
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 ترجمتها في العربية

تأثرنتيجة رألفريقالتطويرادلناىجكالتعلمجبامعةالًتبيةاإلندكنسيا، كما

العواملالداخليةىيالعواملادلستمدةوالعوامل الخارجية.  العوامل الداخليةالتعّلم

مننفوسهمالتالميذ.كاماالعواملاخلارجيةىيالعواملادلستمدةمنخركجالتالميذ.

تصنفالعواملالداخليةىي:

من .ٔ كادلكتسبة الفطرية سواء علىحد ادلادية الفرد اك الفسيولوجية العوامل

 اجلسم،كالعجز،كىلمجرا.خالؿرؤيةكالسمعكبنية

 العواملالنفسيةعلىحدسواءفطريةكالنسب. .ٕ

 العواملالنضجاجلسدكالنفس. .ٖ

أماتصنفالعواملاخلارجيةفيهايلى:

 العواملاإلجتماعيةكاليتتتكوفمن: .ٔ

 العواملالبيئةاألسرية .أ

 العواملالبيئةالدرسية .ب

 العواملالبيئةاجملتمع .ت

 العواملاجملموع .ث

كالتكنولوجياكالفنوفكغَتذلك .ٕ  العواملالثقافيةكالعادةكالعلـو
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 العواملالبيئةادلادية،كمرافقادلنزؿكادلرافقالتعلميةكادلناخكغَتلك .ٖ

 العواملالركحيةالبيئةالدينية. .ٗ

كمنالبيافالسابقيستخلصالكاتبافالعواملاخلارجيةىيالعواملالثانية

اكشيئالذمجييءمنخارجنفوس بعدالعواملالداخلية،ُبالعواملاخلارجية

نتيجة افتأثر  منها  لكلالنشاطتالتعليمية الكبَتة ادلتعلميعٌتالعواملادلؤثرة

ة.ألّفلوندرساللغةالعربيةباالغرضأفنكوفتعلمالتالميذُبدرساللغةالعربي

متعلماللغةالعمليفالبيئةادلأثرةجدا.



 تعريف القواعد .د 
Menurut Ibrahim Muhammad yang dikutip oleh Munir dalam bukunya 

menjelaskan bahwa bidang pembelajaran bidang bahasa arab terdiri dari:  

0). Gramatika, Sintaksis, dan Morfologi 

3). Simiotik, Kosa kata dan Terjemah 

3). Muthalaah 

4). Dikte 

5). Mengarang
53
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ترمجتها:

رألإبراىيمزلمدعطاعمنَتَبكتابو،أقسمتعلماللغةالعربيةىي:

(.القواعد:القواعدالنحويةكالقواعدالصرفيةٔ

(.ادلعٌت:ادلفرداتكالًتمجةٕ

ادلطالعة(.ٖ

(.اإلمالءٗ

 (.اإلنشاء٘

القواعدُباللغةالعربيةىيمجعالتكثَتمنكلمةالقاعدة.كاماالقواعداليت

تساكمبدرساجلارديارُباللغةاإلصلليزية.كالقواعدُباللغةالعربيةىيمجعالتكثَت

منكلمةالقاعدة

العربية اللغة قواعد " العربية اللغة ُبكتابملخصقواعد نعمة كقاؿفؤاد

نوعُتمنالقواعد:قواعدالنحوكقواعدالصرؼ.كزبوصقواعدالنحوبتحديد

كظيفةالكلمةداخلاجلملةكضبطأكاخرالكلماتككيفيةاعراهبا.امأفقواعد

 اهنا حيث من العربية الكلمة اىل تنظر بتعبَتالنحو اخرىا شكل )يتغَت معربة

موقيعهاَبالكالـ(اكمبنية)اليتغَتشكلاخرىابتعبَتموقيعهاَبالكالـ(.كاما
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اك بالزيادة تغيَت من عليو يطرأ كما العربية الكلمة بنية فتخص الصرؼ قواعد

ٗ٘بالنقص

الصرؼلغة:الّردكالّدفع. كعلمكتقوؿكسيلةحسافادلاجستَتةَبكتاهبا"

الىتليستبععراب كاحواذلا الكلماتالعربية يبحثعنصيغ علم الصرؼىوا

٘٘كالبناء

من الكلماتالعربية أكاخر األحواذلا يبحثعن علم ىو النحو علم كأما

ٙ٘حيثاإلعرابكالبناء

التعريف اما التعريفعندشيخمصطفىغاليُت،مجعالدركسالعربية" كاما

 علم فهو النحو علم حيثمن من العريبة الكلمات احواؿ هبا تعرؼ بأصوؿ

اإلعرابكالبناء.كاماالتعريفمنعلمالصرؼفهواعلمبأصوؿتعريفهباصيغ

الكلماتالعربيةكاحواذلاالىتليستبععرابكالبناء.كعلمالصرؼفهوعلميبحث

ريفعنالكالـمنحيثمايعرضلومنتصريفكإعالؿكادخاـ،كابداؿبوتع

ماتبحثافتكوفبنيةالكلماتقبلافتظامهاَباجلملة،كاماعلمالنحوفهو

علميبحثعنالكالـمنحيثيعرضلوَبحاؿتركيبها،فيوتعريفمارليب

                                                             

      
ٖ،)بَتت:داراحلكمة(،ص.ملخصقواعداللغةالعريبةفؤادنعمة، ٗ٘

ٔ(ص.ٕٔٔٓ،)بادلبانجالصرؼكسيلةحسافادلاجستَتة،٘٘
 ٕ،ص.ادلراجعالسابقٙ٘
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حالةكاحدة اكلزـك عليوافيكوفاخرالكلمةمنرفعاكنصباكجراكجـز

ٚ٘بعدانتظامهاَباجلملة.

اذلشمي"دلاكضع)علمالصرؼ(للنظرَبابنيةاأللفاظكقاؿالسيدامحد

ٛ٘ككضععلمالنحوللنظرُباعرابماتركبمنها.

التغيَت عن بادلعرفة متعلق علم ىوا النحو أف معركفة العبارات ىذه كمن

االعراباحلركةاالخَتةمنكلالكلمةَباجلملةادلفيدة,كالصرؼىواعلممتعلق

مشتقالكلمةمنحيثالتانيثأكالتذكَتأكادلثٌتأكاجلمعأكمنبادلعرفةصيغأك

احواؿالىتليستمتعلقةبععرابالكلمات
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٘(ص.ٕٓٔٓ،)دارالفكر:بَتكتلبنافجواىرالبالغةُبادلعاىنالبيافكالبديعي،السيدامحداذلشمٛ٘
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 الفصل الثالث

 ميدان البحث
 المدرسة العالية الفاتح بالمبانج قيام تاريخ . أ

 ترلكلية أحواؿاجملتمعادلتوسط, اليتتتحرؾُبُبأثناء كىيىيئة الًتبية

الًتبيةكالتعليمأفاجملتمعحيتاجإىلىيئةالًتبيةاإلسالميةاجليدة.كلذلكىذهاذليئة

احل اإلسالمية باجلامعة الًتبية الًتبية"كلية رادينفاتحبادلبانج"ستجعلىيئة كومية

 ٜ٘دلرحلةالعاليةكمسيتبادلدرسةالعالية"الفاتح".

تؤكؿمنرأماألستاذٕٕٓٓ/ٕٔٓٓبادلبانجُبالسنةالعاليةالفاتحمدرسة

 الًتبية كلية عميد يكوف حُت أمحد كرديٍت دكتور اإلسالميةفركفيسور باجلامعة

بادلبانجاحل فاتح رادين الرغبات.كومية ىذه لتحقيق تاريخ ُب شهرٕٓ,ك من

لالذٕٓٓٓسنةٓٔالفرقةالصغرةبرسلةالقرارمنرة:عميداللشكّٕٓٓٓديسمرب

ثالثة )الرئيس(أشخاصكىم:يتألفمن الدين جامّن مونَتكاألستاذ األستاذ

باإلسمأكذلامسيت األستاذبيزالدين)سكريتَت(ناجحينشئادلدرسة)نائبرئيس(ك

 .بادلبانج (MAL" )بادلدرسةالعالية"ادلختربة

                                                             
ٕٚٔٓسبتمبرُٖٔبتاريخادلدرسةالعاليةالفاتحبادلبانجُباإلدارةكثيقة ٜ٘
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أخَتإٔٓٓ,عاـأغسطسمنشهرُٗبتاريخ الوقت,ٍبديشىعلى

العالية"الفاتح" . سنةتقريباٙٔىذهادلدرسةقدقامت(. MAF)مسيتبادلدرسة

 ".Terakreditasi B" جيدةأكمسيتةفىذهادلدرسةادلعتمدكاآل

 المدرسة العالية الفاتح بالمبانجب المواقع الجغرافي . ب

حاإلسالميةاحلكوميةرادينفاتامعةبادلبانجُباجلدلدرسةالعاليةالفاتحاقعك

دبشارعجن,انجببادل تقريبا مًتمنٕ٘راؿسودرمافُبكلومًتثالثكنصف.

إليها كلوصوؿ سودرماف جندراؿ رشارع أك موقعكباجلوالدبشي السيارة. أك ة

:ادلدرسة

ٔ.  الًتبية كلية ببناء زلددة الشرقية فاتامعةاجلناحية اإلسالميةرادين ح

 انجباحلكوميةبادل

ف .ٕ رادين اجلامعة االًتبية كلية ببناء زلددة اجلنوبية اإلسالميةاتناحية ح

 .احلكوميةبادلبانج

ٖ.  مسكن ببناء زلددة الغربية فاتناحية رادين احلكوميةاجلامعة حاإلسالمية

 بادلبانج
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ٗ.  العمومية اإلبتدائية ادلدرسة ببناء زلددة الشمالية احلكوميةناحية

بادلبانج.ٗٔٔ

كإذاأفموقيةىذهادلدرسةسًتاتيجيةجدالعمليةالتعليم.

 بالمدرسة العالية الفاتح بالمبانج ينج. أحوال المعلم

الطالب. لشكلسلوؾ دكر كلو التعليم ُبعملية شخصمهم ىو ادلعلم

كدلعرفةعن كبذالككظيفةادلعلمليستقدًنادلعرفةفقطبلتغيَتسلوؾالطالب.

نظرُباجلدكؿاالٌب:دلدرسةالعاليةالفاتحبادلبانجيستطيعأفيأحواؿادلعلمبا

 الجدول الثالث

 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبالمبانج للسنة أحوال المعلمين بالمدرسة العالية الفاتح 

 المادة معلم الدرس األسماء رقمال

قرآفاحلديثرئيسادلدرسةM. Pd. Iخَتاألنوارٔ

الرياضياتعلمنائبادلنهجية ,S. Pdحارثةنوفيّانيتترمٕ

علمفسيكانائبالوسائل S. Siسًتياأككتفياٖ

قرآفاحلديثنائبالطلبةS. Ag. M. Si ,سيىتنورالعاتقةٗ

تكنولوجيكمبيوتر امُتصندكقةM. Adنورعُت٘

الرياضياتعلمادلدّرسةS. Pd,ينديتالطيفةأريسٙ

ديناإلسالـادلدّرسة,S. Agركستياناسرتكاٚ
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اللغةاإلصلليزيةادلدّرسةS. Pd,سينتاسلفياٛ

الرياضياتعلمادلدّرسة ,M. Pd. I سارمأفرلداجياينٜ

ماالقتصاديةعلادلدّرسة S. Pd,سندسعامرةٓٔ

اللغةاإلصلليزيةادلدّرسةS. Pd مرضينازقينيت,ٔٔ

علمالكيمياءادلدّرسةS. Pdأسٍتكاٌب,ٕٔ

علمفيسيكاادلدّرسة ,S. Pdنركافإنداةٖٔ

الًتبيةالوطنيةادلدّرس S. Pd ,جوكوكيّونوٗٔ

مالطبيعيةعلادلدّرسة SP, M. Si  سرمبوعّواتى٘ٔ

اللغةالعربيةادلدّرس , S. Agكهفٙٔ

احلضارةاإلسالميةتاريجادلدّرسةM. Pd. Iركلتواٌب,ٚٔ

اللغةاإلندكنيسيةادلدّرس , S. Pdاىلزلمدٛٔ

عقيدةاألخالؽادلدّرسة S. Ag ,ركمسياىنٜٔ

اإلقتصاديةادلدّرسة,SEرتناديومٕٓ

علماإلجتماعادلدّرسةSE, M. Hiمولياتىٕٔ

الرياضياتادلدّرسة,S. Pdرىيموف ٕٕ

اللغةاإلندكنيسيةادلدّرسةS. Pdناىدة,ٖٕ

فّنالثقافةادلدّرس S. Pd. I,فربيّنشةٕٗ

قرأةككتابةالقرآفادلدّرس S. Pd. Iمورم,ٕ٘

فّنالثقافةادلدّرسة ,S. Pd, M. Pd. Iنوُببالياينٕٙ

الرياضةادلدّرسS. Pd,  سيتياأدمحتيغوٕٚ
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اللغةالعربيةادلدّرسة S.Agليناكاٌب,ٕٛ

اللغةالفرنسيةادلدّرسة S.Psشوداةرمحة,ٜٕ

اإلدارةاإلدارة بايوديّانوؼٖٓ

اإلدارة اإلدارة دمساكنطٖٔ

اإلدارةاإلدارةمدينةٕٖ

ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓادلصدر:كثيقةادلدرسةالعاليةالفاتحبادلبانجللسنةادلدرسة

ماجستَتكٛمناجلدكؿالسابقنفهمأـخلفيةادلعلمُبىذهادلدرسةيعٌت

خلفيةٖٜ,ٖٜ%معلما,ٕسرجاناكامالكأحدىممندبلوماأّكؿكعددىمٕٗ

غَتمناسب.ٚٓ,ٙ%تربيتهممناسببدرسالذميعلمهمك

 بالمدرسة العالية الفاتح بالمبانج ين. أحوال الموظفد

 ىو يكوفاادلوظف كي ادلدرسة النشاط لًتتيب مهمة عوامل من حدل

أحواؿادلوظفُت دلعرفة ك ادلدرسة. سليم ك نظافة أك ُبنشاطاإلدارة اما منتظما.

بادلبانج الفاتح العالية اجلدكؿبادلدرسة إىل ادلوّظففنظر أحواؿ عن لتوضيح ك ,

 االادٌب:
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 الرابعالجدول 

 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبالمبانج للسنة بالمدرسة العالية الفاتح  أحوال الموظفين

 الوظيفة األسماء الرقم

رئيسادلدرسةS. Ag خَتاألنوارٔ

نائبادلنهجية S. Pdترمحارثةنوفيّانيتٕ

نائبالوسائل S. Siسًتياأككتفياٖ

نائبالطلبة SP, M. Si ,سيىتنورالعاتقةٗ

 صندكؽامُتM. Adنورعُت٘

 موظفاإلدارةS. Pdلطيفةأريسينديتاٙ

موظفاإلدارةبايوديّانوؼٚ

موظفاإلدارةدمساكنطٛ



ك ك ادلعّلم إىل هتتّم أف تستطيع فال اإلجيابية الًتبية بيئة جلعل بذلك,

الطالبفقطكلكنفيهااىتماـإىلادلوظفُت.كلذالكعلىادلوظفُتكييشًت

منهاجخارجادلدرسة أـ ُبمنهاجالدراسية إما ادلدرسة, برنامج ُبعملية كوا

لدرس ادلعّلم عملها اليت الدينية احلياة تاريخكنظاـ ك )الفقو اإلسالمية الًتبية
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ذبعل اليت عوامل من األخالؽ(. العقيدة ك احلديث, ك القرآف ك اإلسالمّية

 ادلوظفُتيقبلوفبرنامجادلدرسةىيإقرارمنرئيسادلدرسة.

بادلبانجلوكظيفةمناسبةدبوقعةُبىذهالفاتحكلفردُبادلدرسةالعالية

ادلدرسة.

 مسؤؿعلىسَتمنظمةادلدرسةرئيسادلدرسة: .ٔ

نائبرئيسادلدرسة:مساعدرئيسادلدرسةلعمليةالوظيفةاليتتتعّلقبسَت .ٕ

 منظمةادلدرسة.

 قسمالتشريفكاإلرشاد:مسؤؿعنمجيعأحواؿاإلرشاد. .ٖ

معّلمالدرس:مسؤؿعنإتيافادلعلوماتكمادةالدرسعلىمجيعالطالب .ٗ

 التعليمُبالفصل.أكتتعّلقبعمليةالتعّلمك

 كيلالفصل:ادلعّلمالذملوكظيفةليناءالطالبُبالفصلادلعُّت. .٘

 قسمالتنظيم:لومسؤؿلًتتيبمجيعاألحواؿاليتتتعّلقدبنّظمةادلدرسة. .ٙ
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 المدرسة العالية الفاتح بالمبانجب أحوال الطالب . ه

كلتوضيحعنىذهاألحواؿنستطيعأفننظرإىلاجلدكؿاآلٌب:

 الجدول الخامس

 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبالمبانج للسنة  بالمدرسة العالية الفاتحالطالب  أحوال

 جملة الفصل الرقم

ٖٖ(ٔ)الفصلالعاشرٔ

ٖٖ(ٕ) الفصلالعاشرٕ

ٖٖ(ٖ)الفصلالعاشرٖ

ٖٖ(ٗ)الفصلالعاشرٗ

ٖٗ)أ(  IPA  الفصلاحلادمعشر٘

ٖٗ)ب( IPAالفصلاحلادمعشرٙ

ٖٗ)أ(  IPSالفصلاحلادمعشرٚ

ٖ٘)أ( IPAعشرالفصلالثافٛ

ٖٗ)ب( IPAعشرالفصلالثافٜ

ٕٖ)أ( IPSعشرالفصلالثافٓٔ

ٖ٘ٗ جملة
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الطالب مجيع عدد أف عرفنا السابق اجلدكؿ من الفاتحك العالية بادلدرسة

 ٖٖٗبادلبانجعددىم الفصوؿ.كُبالفصلالعاشر  طالبا,كينستشركفعشرة

 طالبا.ٔٓٔعشرالثافُبالفصل ٕٔٔاحلادمعشرطالباكُبالفصلٖٓٔ

 بالمدرسة العالية الفاتح بالمبانج الوسائل أحوال . و

ىومنأمهيةالعوامللتسهيلتنفيذعمليةالتعليمكىيعنصرمؤثرُبالوسائل

أحواؿالوسائلبا كأما أكنوعيتها, الًتبية مؤسسة الفاتحتطويركمية العالية دلدرسة

:كماتليٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبادلبانجللسنةالدراسية

 السادس الجدول

 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبالمبانج للسنة  بالمدرسة العالية الفاتحأحوال الوسائل 

 األحوال العدد أجناس الوسائل الرقم

حسُتٓٔغرفةالتعّلمٔ

جّيدٔغرفةادلعّلمٕ

جّيدٔغرفةرئيسادلدرسةٖ

جّيدٔغرفةقسمالتنظيمٗ

جّيدٔغرفةادلكتبة٘

جّيداغرفةاإلرشادٙ

جّيدٔغرفةلقسمالّصّحةٚ
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جّيداموقفادلراكبٛ

جّيدٔمرحاضرئيسادلدرسة/ادلعّلمٜ

جّيدٔمرحاضالطالبٓٔ

UIN RFضمافمعٔمسجيدٔٔ

UIN RFضمافمع-شركةٕٔ

 UIN RFضمافمعٔميدافالرياضةٖٔ

ـ.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓللسنةادلدرسةبادلبانجادلصدر:الوثيقةللمدرسةالعاليةالفاتح

 السابق اجلدكؿ أفعرفمن )متوسط(.نا جّيد ادلدرسة يوجدكسائلُبىذه

كلكنلتحليل الرياضة, ادلختَتكميداف منها ادلدرسة ملسبلكىذه الوسائلمهّمة

فاتحاإلسالميةاحلكوميةبادلبانج.رادينىذهاحلالةتستعَتىذهادلدرسةمعجامعة

 نشاط الطالب ز. 

بادلبانجتتكنمننشاطةرمسيةكالفاتحكافنشاطالطالببادلدرسةالعالية

باستعمل التعليم الطالبُبعملية ىينشاطة الرمسية النشاطة غَترمسية. نشاطة

النشطةُببوفالطالبجي.اجلدكؿكالوقتادلستعدكادلناسبةدبنهاجتدريسادلدرسة

إىل النصف ك السابعة الساعة الطالبمن عملها قد التعليم عملية ك تأديتها

 الساعةالثانيةعشرةكنصف.
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كنشاطةغَتالرمسيةىينشاطةالطالبُبخارجاألكقاتالدراسيةكعملها

الطالبُبالساعةالثانيةإىلاخلامسةكالنصفمساءا.ادلثاؿالرياضةكالنشيدك

  الفنوفكمسيقىكغَتىا.و  ادلصطفوفكشافةك

ح. مناىج الدراسية

الدراسيةىيمنالعواملادلؤيدةُبعمليةالتعليمكُبالوصوؿغرضىجانم

منهاج اما ادلقرر. باإلبراء تسَت التعليم فمراحل الدراسية ادلناىج كبوجود التعليم,

  K03"أكمسيتٖٕٔٓجامنهيعٌتبادلبانجالفاتحالدراسيةبادلدرسةالعالية
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 لفصل الرابعا
 تحليل البيانات

ميك أ طريقة  إستخدام قبل قواعدال درسالتالميذ في  نتيجة تعلمأ. 

العالية المدرسة  ( فىٗشر )اعال الصف (Make A Match)    ماتج

 الفتاح بالمبانج

البحثهتدؼإىلربديد مدل كماىوموضعُبالفصلاألكؿُبكقتسابق،أفىذه

تطبيقيعلىموضوعاتاللغةالعربيةُبميكأماتجطريقةقبلكبعدلقواعداالدركس

عاشرالالصف بادلبانجللمدرسة الفتاح باستخداـالعالية البحث تفعل الباحث أف .

لدراسةىي.البياناتُبىذهابحثالبياناتالالزمةُبالطريقةالتجرييبللحصوؿعلى

ميكأماتجطريقةتطبيقمندرجاتاالختبارالتالميذقبلكبعدالبياناتاليتحصل

تعلمموضوعاتعلى القواعد ُبدرس العربية عاشرالالصفاللغة العاليةللمدرسة

.الفتاحبادلبانج

ميكأطريقةنفذتكىذاىوقبلُباالجتماعاألكؿ،كأجرلالباحث۲۲۲ٚسبتمربُٜٔب

االجتماعاألكؿاستخدـ (pre test)اإلختباراألكؿماتج ُبزلاضرة الباحثُبىذا

  القواعد.كقتتقدًنادلوادعلى
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:تنفيذاخلطواتُبزلاضرةأما

 إعداد.۲

 .ربقيقهاأ.صياغةاألىداؼ

 القواعد.ادلوادىوادلواد،يصدرربديدالنقاطاليتسوؼب. 

   ادلقلمةككتابكسبورةوىج.أدكاتإعداد

 ادلرحلةتنفيذ.۲

.فتحالتدابَت،ادلعلمفتحالدرس .أ

   .القواعدادلوادىوادلعلمُتينقل،ب.عرضادلوادالتعليمية

 .علىإتقافادلوادالتعليميةتالميذ،إجراءتقييملتحديدقدرةالج.خطوةهناية

سؤاؿ.٘يتكوفمن(pre test)اإلختباراألكؿادلعلمللتالميذىيعطُبهنايةالدرس،

قيمةدراسةادلوضوعاتالعربيةاليتحيصلناألسئلة،كدبجردأفالتالميذيعملوفع

التايل:كما(pre test )اإلختباراألكؿميكأماتجطريقةعليهاالتالميذقبل
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 ٗ.ٔالجدول
 قبل تنفيذ  (ٗ)عشر ال( التالميذ الصف قواعدتعليم اللغة العربية )القيمة 

  ميك أ ماتجطريقة 
 قيمة قبل تنفيذ

 الرقم إسماء الطالب ميك أ ماتجطريقة 

 ۱ أغنجسافًتا ٜٓ
 ۲ أكربتنجونج ٘٘

 ۳ أصلنجفسفاكر ٓٙ
 ٗ أرمافراسبا ٘ٙ
 ٘ أزكاديومفرادنا ٘ٚ
 ٙ بغوسسًتيا ٘ٙ
 ٚ أيغادكملستارل ٘ٙ
 ٛ فطرياىن ٓٙ
 ٜ جحافمهرا ٘ٛ
 ۱۱ زلمدأغوسىدم ٓٙ
 ۱۱ زلمدالفالحكجيايا ٓٙ
 ۱۲ زلمدحليف ٘ٛ
 ۱۳ زلمدرماسافًتا ٓٙ

 ۱ٗ زلمدرييوسافًتا ٘٘
 ۱٘ زلمديوفاف ٓٚ
 ۱ٙ ملدافطرلحرتنا ٓٚ
 ۱ٚ مَتسكاايفنية ٘ٛ
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 ۱ٛ نزليا ٘ٚ
 ۱ٜ نيماسننديتا ٓٙ
 ۲۱ فندككحيودل ٓٛ
 ۲۱ رديونافًتل ٘ٙ
 ۲۲ رينيتاجيسكا ٘ٙ
 ۲۳ فرسبارينلدل ٘ٛ
 ۲ٗ ريكارمضانية ٓٚ
 ۲٘ ريندلاكلية ٓٛ
 ۲ٙ ركىنأغستيا ٓٛ
 ۲ٚ سيلياسفرياىن ٘ٙ
 ۲ٛ سفتارمضاف ٘ٚ
 ۲ٜ سرلنورياىن ٘ٚ
 ۳۱ اكالنورية ٓٛ
 ۳۱ كيويسسودرتى ٜٓ
 ۳۲ ييسة ٓٙ
 ۳۳ يوىناصلرايٌت ٓٛ

 

(pre test) األكؿبعداالختبار كبياناتاالختبار َباحلصوؿكجدنا، قواعدالدراسة

.ميكأماتجُبالتعلماللغةالعربيةقبلتطبيقيطريقةشراعالصفال
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ٜٓ٘٘ٙٓٙ٘ٚ٘ٙ٘ٙ٘ٙٓٛ٘ٙٓ

ٙٓٛ٘ٙٓ٘٘ٚٓٚٓٛ٘ٚ٘ٙٓٙٓ

ٙ٘ٙ٘ٛ٘ٚٓٛٓٚٓٙ٘ٚ٘ٚ٘ٛٓ

ٜٓٙٓٛٓ

سوؼذبدميكأماتجقبلالتنفيذطريقةلقواعدكبعداحلصوؿعلىالبياناتقيمةالتعلما

درجاتُبشكلجدكؿتوزيعالتايل:الrata-rataأكmeanىذهالبيانات

 ٗ.ٕالجدول 
 قبل تنفيذ قواعدقيمة الدرجة تعليم ال توزيع فاصلة

 ميك أ ماتجطريقة  
 الرقم ك ف كف (كم-ك )ك ۲ك ۲كف

ٕ٘ٔ ٕ٘ٙ -ٔٙ ٔٔٓ ٕ ٘٘ ٔ 

ٛٗٚ ٕٔٔ -ٔٔ ٕٗٓ ٚ ٙٓ ٕ

ٕٔٙ ٖٙ -ٙ ٖٜٓ ٙ ٙ٘ ٖ

ٗ ٔ ٔ- ٕٛٓ ٗ ٚ۲ ٗ 

ٙٗ ٔٙ ٗ ٖٓٓ ٗ ٚ٘ ٘ 

ٖٕٗ ٛٔ ٜ ٖٕٓ ٗ ٛٓ ٙ 
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ٚٛٗ ٜٔٙ ٔٗ ٖٗٓ ٗ ٛ٘ ٚ 

ٕٕٚ ٖٙٔ ٜٔ ٔٛٓ ٕ ٜٓ ٛ

Ʃ۲ف.ك

 =

ٖٖٗٚ 

– 

– 

Ʃ.ف

ك= 

ٕٖٗ

ٓ 

 ن=

ٖٖ 
 المجموعة

 

أف ٍبيأٌبمرحلة ٖٖٚٗ=۲ؼ.ؾƩ،ٖٕٓٗ=ف.كƩ،ٖٖ ف= مناجلدكؿمعلـو

 mean.أكrata-rataاحتساب

:rata-rataنشدقيمة

=ؾـ
 ؼ ؾ
 ف

ٖٕٓٗ=ؾـ
ٖٖ 

ٔٚ/ٜٜ,ٓٚ=ؾـ

ؾنشدع

ؾ=ع
۲ؾ  ؼ 
ف
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ؾ=ع
ٖٖٗٚ
ٖٖ

 ٕٗ,٘ٓٔؾ=ع

 ٕ٘,ٓٔؾ=ع

الكاتب تعرؼ اف ؾ"ـنتجيةكبعد "عك" ؾنتجية اىل فيدخلها عالية" ةكمتوسطعالمة

 :رموزكمايلىالبعستخداـ(TSR)كمنخفضة

عاليةؾع۲+ؾـ

متوسطةؾع۲+ؾحىتـؾع۲-ؾبُتـ

 ةضمنخفؾع۲-ؾـ

 أدناه.(TSR)كديكنرؤيةمزيدمنحسابالتصنيف

ؾ.ع۲+ؾ=ـليةاع

=ٚٔ+۲.ٔٓ

=ٛٔ

  ٜٓ حىتٔٛ

ؾ.ع۲+ؾحىتـؾ.ع۲-ؾ=ـمتوسطة

ٓٔ.۲+ٔٚحىتٓٔ.۲-ٔٚ=

=ٚٔ-۲.ٔٓ
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=ٙٙٔ

.ٔٛحىتٔٙقيمةكسطىو

ؾ.ع۲-ؾ=ـةضمنخف

=ٚٔ-۲.ٔٓ

=ٙٔ 

اىلربتٔٙ

 ٗ.ٖالجدول 
 ميك أ ماتج طريقة قبل تنفيذ قواعد صلة نسبي إمتحان التعليم الفا

 فئة درجة فاصلة نسبة

 عالية إىلفوؽٔٛ ٙ ٛٔٝ

 متوسطة ٔٛ–ٔٙ ٛٔ ٘٘ٝ

 ةضمنخف إىلربتٔٙ ٜ ٕٚٝ

اجملموعة ٖٖ ۲۲۲ٝ



ُبتعليماللغةالقواعدأفدراسةاإلستنتاجهاالبيانات،فعنوديكنكاستناداعلىاحلسابات

 .ىوكسطميكأماتجطريقةتنفيذقبلعاشرالالعربيةُبالصف
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ميك أ طريقة  إستخدامبعد  قواعدال درسالتالميذ في  نتيجة تعلمب. 

العالية الفتاح المدرسة  (ٗعاشر )ال الصف فى (Make A Match) ماتج

بالمبانج

العربيةاللغةدراسةالطالبَبتعلمهمنشاطربصلتعليميرلالكاتبعلىدلعرفةك

(ٗ)العاشرالفصلَبميكأماتج،يعرضالكاتبذبربمكتوبطريقةتطبيقب

اللغةدراسةُبالتعلمنشاطمنالتبلغيةاالشارةأما.بادلبانجالفاتحالعاليةبادلدرسة

 :ليتكماعٌتي.بادلبانجالفاتحالعاليةبادلدرسةالعربية

 ادلعلمبيافالطالبيهتمّ (ٔ

 فَتأييهاعمايعرّب (ٕ

 ادلعلمبيافالطالبيتذكر (ٖ

 التعليممادةالطالبيكتب (ٗ

 يفهمملالىتمادةعنادلعلماىلالطالبيسأؿ (٘

 صاحبواكادلعلمقدـمالذالسؤاؿالطالبجييب (ٙ

 بصحيحالوجيبةبلطالايتمّ (ٚ

 اآلراءيتبادؿ (ٛ
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 ادلادةالطالبيستخلص (ٜ

 بسديدالتعليمبوسائلانتفع (ٓٔ

 اآلراءاستماع (ٔٔ

بسديدكصحيحالطالبيعرب (ٕٔ

كيتمتنفيذ ماتجطريقة إلجراء۲۲۲ٚسبتمربُٕٓباالجتماعالثاينبتاريخميكأ

 أسئلةفالبحوث الثاىنتقدًن تعلم(post test)اإلختبار قيمة الدرس. هناية ُب

:رؤيةُباجلدكؿالتايلميكأماتجطريقةبعدتطبيققواعدال



 ٗ.ٗالجدول 
 بعد تنفيذ (ٗ)عاشر ال( التالميذ الصف  قواعدقيمة التعليم اللغة العربية )ال

 ميك أ ماتجطريقة 
 تنفيذ قيمة قبل

 ميك أ ماتج طريقة
 الرقم إسماء الطالب

 ۱ أغنجسافًتا ٓٓٔ
 ۲ أكربتنجونج ٘ٙ
 ۳ أصلنجفسفاكر ٜ٘
 ٗ أرمافراسبا ٓٛ
 ٘ أزكاديومفرادنا ٓٛ



ٙٛ 
 

68 
 

 ٙ بغوسسًتيا ٘ٚ
 ٚ أيغادكملستارل ٓٚ
 ٛ فطرياىن ٓٚ

 ٜ جحافمهرا ٓٓٔ
 ۱۱ زلمدأغوسىدم ٜ٘

 ۱۱ زلمدالفالحكجيايا ٓٓٔ
 ۱۲ زلمدحليف ٜٓ
 ۱۳ زلمدرماسافًتا ٜٓ
 ۱ٗ زلمدرييوسافًتا ٘ٙ
 ۱٘ زلمديوفاف ٓٚ
 ۱ٙ ملدافطرلحرتنا ٓٛ

 ۱ٚ مَتسكاايفنية ٓٓٔ
 ۱ٛ نزليا ٓٛ
 ۱ٜ نيماسننديتا ٘ٛ

 ۲۱ فندككحيودل ٓٓٔ
 ۲۱ رديونافًتل ٜ٘

 ۲۲ رينيتاجيسكا ٓٓٔ
 ۲۳ رينلدلفرسبا ٘ٛ
 ۲ٗ رمضانيةريكا ٜ٘
 ۲٘ ريندلاكلية ٜٓ
 ۲ٙ ركىنأغستيا ٓٚ
 ۲ٚ سيلياسفرياىن ٜٓ
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 ۲ٛ سفتارمضاف ٜٓ
 ۲ٜ سرلنورياىن ٜ٘

 ۳۱ اكالنورية ٓٓٔ
 ۳۱ كيويسسودرتى ٜ٘
 ۳۲ ييسة ٜ٘

 ۳۳ يوىناصلرايٌت ٓٓٔ


 :ميكأماتجطريقةيتمالبياناتاالختبارالتحصيليالتعلمبعدتطبيق

ٔٓٓٙ٘ ٜٜ٘ٛٓٛٓٚ٘ٚٓٚٓٔٓٓ٘

ٜٜٔٓٓٓٓٙ٘ٚٓٛٓٔٓٓٛٓٛ٘ٔٓٓ

ٜٜٜٜٜٜ٘ٔٓٓٛ٘٘ٓٚٓٓٓٔٓٓ

ٜٜ٘٘ٔٓٓ
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 الدرجاتُبشكلجدكؿتوزيعالتايل: rata-rataأكmeanٍبالعثور

 ٗ.٘الجدول 
  ميك أ ماتج طريقةبعد تنفيذ  قواعدتوزيع فاصلة قيمة الدرجة تعليم ال

 الرقم ك ف كف (كم-ك )ك ۲ك ۲كف

ٜٙٛ ٗٛٗ -ٕٕ ٖٔٓ ٕ ٙ٘ ٔ

ٔ.ٔ٘ٙ ٕٜٛ ٔٚ- ٕٛٓ ٗ ٚٓ ٕ 

ٔٗٗ ٔٗٗ ٕٔ- ٚ٘ ٔ ٚ٘ ٖ 

ٜٔٙ ٜٗ ٚ- ٖٕٓ ٗ ٛٓ ٗ 

ٛ ٗ ٕ- ٔٚٓ ٕ ٛ٘ ٘ 

٘ٗ ٜ ٖ ٘ٗٓ ٙ ۹ٓ ٙ 

ٗٗٛ ٙٗ ٛ ٙٙ٘ ٚ ٜ٘ ٚ 

ٔ.ٖٔٛ ٜٔٙ ٖٔ ٚٓٓ ٚ ٔٓٓ ٛ

Ʃ۲ف.ك

 =

ٗٔ٘ٚ 

- 

- 

Ʃ =ف.ك

ٕ.ٛٛٓ 

=ن

ٖٖ 
 المجموعة
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أف ٍب ٚ٘ٔٗ=۲ؼ.ؾƩ،ٕٓٛٛؼ.ؾ=Ʃ،۳ٖ ف = مناجلدكؿمعلـو

يأٌبمرحلة

 mean.أك rata-rataاحتساب

:rata-rataنشدقيمة

=ؾـ
 ؼ ؾ
 ف

ٕٓٛٛ=ؾـ
ٖٖ 

 ٕٚ,ٚٛ=ؾـ

ؾنشدع

ؾ=ع
۲ؾ  ؼ 
ف

ؾ=ع
ٗٔ٘ٚ
ٖٖ

ٜٙ,ٕ٘ٔؾ=ع

ٕٕ,ٔٔؾ=ع

الكاتب تعرؼ اف ؾ"ـنتيجةكبعد "عك" عاليةؾنتيجة عالمة اىل فيدخلها ةكمتوسط"

:رموزكمايلىالبعستخداـ(TSR)كمنخفضة

عاليةؾع۲+ؾـ
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متوسطةؾع۲+ؾحىتـؾع۲-ؾبُتـ

 ةضمنخفؾع۲-ؾـ

 أدناه.(TSR)كديكنرؤيةمزيدمنحسابالتصنيف

ؾ.ع۲+ؾ=ـليةاع

=ٛٚ+۲.ٔٔ

=ٛٚ+ٔٔ

   ٓٓٔ حىتٜٛ 

ؾ.ع۲+ؾحىتـؾ.ع۲-ؾ=ـمتوسطة

ٔٔ.۲+ٚٛحىتٔٔ.۲-ٚٛ=

=ٛٚ-۲.ٔٔ

 ٜٛحىتٙٚ=



ؾ.ع۲-ؾ=ـةضمنخف

=ٛٚ-۲.ٔٔ

=ٛٚ-ٔٔ

=ٚٙ 
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طريقةبعدتطبيق)القواعد(ُبتعليماللغةالعربيةعاشرالصفالقواعدلتحديدنسبةدراسةال

ُباجلدكؿالتايل: ةديكنأفينظرإليوضعالية،متوسطة،كمنخفميكأماتج

 ٗ.ٙالجدول 
 بعد تنفيذ  قواعدفاصلة نسبي إمتحان التعليم ال

 ميك أ ماتج طريقة
 فئة درجة فاصلة نسبة

 عالية فوؽإىلٜٛ ٚ ٕٔٝ

 متوسطة ٜٛ-ٙٚ ٜٔ ٛ٘ٝ

 ةضمنخف ربتإىلٙٚ ٚ ٕٔٝ

اجملموعة ٖٖ ۲۲۲ٝ



َبهمتيجتن%ٕٔأكالطالبٚ,َبادلالحظةالثانيةاجلدكؿالسابقعرفنامن
طةمتوس %ٛ٘ أكالطالب ٜٔكتطبيقطريقةميكأماتجمرتفعةبدراسةاللغةالعربية

التعلمُبادلالحظةالثانيةمرتفعامنتيجةنمنخفضة.لذالكأف%ٕٔأكالطالبٚك
.ادلالحظةاألكيل
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 قواعدفي تعليم ال (Make A Match) ميك أ ماتج طريقة تطبيقفعالية  .ج
  العالية الفتاح بالمبانجالمدرسة  (ٗعاشر )اللترقية مستوى التالميذ للصف 

ا  تعلم التالميذ قيمة احلصوؿعلى قبلكبعدلقواعدكبعد العربية اللغة ُبالتعليم

 تنفيذ ماتجطريقة ىناؾأمفرؽالتنفيذميكأ ،كسوؼيكوفالقادـمشاىدهتا

.القواعدُبالتعليميةاللغةالعربيةادلواد ميكأماتجطريقة

ماتج،التنفيذفعاليةجدالبحثتو الفرضيةُبىذه ُبالتدريساللغةطريقةميكأ

العاليةالفتاحادلدرسةعاشرالمنالدراساتالتجريبيةُبالصفالقواعدالعربيةمواد

بادلبانج طريقة تطبيق كبعد الطرؽ تنفيذ قبل ماتج، أ اليت ميك تدريس، عند

 حصلتعليهاصيغةفرضيةالتايل:

Ha:للصفالقواعدُبتعليمميكأماتجترقيةمستولالتالميذبعستخداـطريقة فيو

 العاليةالفتاحبادلبانجادلدرسةعاشرال

Ho:للصفالقواعدُبتعليمميكأماتجفيوترقيةمستولالتالميذبعستخداـطريقةما

عاشرال الفتاحبادلبانجادلدرسة امتحافالعالية باستخداـصيغة -لبحثفرضية

ٓٙ:(t)ت

=oت
۲ـ ۲ـ 
۲ـ ۲شم 

                                                             
61

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 3104), hal. 371 
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:)ؾبعد()مقبل( معلـو

ٕٚ,ٚٛ=۲ـٜٜ,ٓٚ=۲ـٕ٘,ٓٔ=۲عٕٕ,ٔٔ=۲عٖٖف=

 ،ٍبتالميذكاجملموعةالDevisi Standard, Meanبعدمعلـو

 :۲متغَتات Standar Error Meanمعلـو

=۲ـش
۲ع

۲ ف

ٕ٘ ٓٔ=۲ـش
ٖٖ ٔ

ٕ٘ ٓٔ=۲ـش
ٖٕ

ٕ٘ ٓٔ=۲ـش
٘ ٙ٘ 

ٔ,ٗٔٛ=۲ـش

 :۲متغَتاتStandar Error Meanمعلـو

=۲ـش
۲ع

۲ ف

ٕٕ ٔٔ=۲ـش
ٖٖ ٔ 

ٕٕ ٔٔ=۲ـش
ٖٕ

ٕٕ ٔٔ=۲ـش
٘ ٙ٘
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ٔ,ٜ٘ٛ=۲ـش

الفرؽ(standar error)ٍبحبث ۲متغَتات(mean)من ۲متغَتات(mean)ك

 باستخداـالصيغة:ٜ٘ٛ,ٔ=۲ـ،شٗٔٛ,ٔ=۲ـ،شٖٖبواسطةف=

ـ=ش۲ـ-۲ـش
۲
ـ+ش۲

۲
۲

۲(ٜ٘ٛ,ٔ+)۲(ٗٔٛ,ٔ=)۲ـ-۲ـش

ٜٗ,ٖٖ+ٜٕٓ,ٖ=۲ـ-۲ـش

ٛٚ,ٙ=۲ـ-۲ـش

ٖٓٙ,ٕ=۲ـ-۲ـش

ٔٙ بصيغة:oحبثت

=oت
۲ـ ۲ـ 
۲ـ ۲شم 

ٖٓٙ ٕٜٜ ٓٚ – ٕٚ ٚٛ  =oت

ٖٓٙ ٕٕٛ ٙٔ  =oت

ٕٗ٘,ٙ=oت

:oكسببفسرإيات

                                                             
61 Ibid, hal.371 
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ٕٖ)استشارةاجلدكؿقيمة"ت"(.با"دؼ"يعٌتٕٖ=۲–ٖٖ–دؼ=ف

يعٌت،يلي:(tt)تمتناكؿقيمةمأخذ"ت"فاجلدكؿأكت

ٕٓ,ٕ=(tt)تتُ٘بادلستولأمهيةٝ

۲,ٔٚ=(tt)تت۲ُٝبادلستولأمهية

أكادلستولأمهية٘بادلستولأمهيةٝت(ىوكربجدامنتٕٗ٘,ٙ)يعٍتoبذلكت

.۲,ٔٚ<ٕٗ٘,ٙ >ٕٓ,ٕ.بتفصيل۲ٝ

التنفيذ فعنوديكناستنتاجأفىناؾفعاليةكبَتة احلسابعلىالبيانات، طريقةمنٍبيقـو

ماتج عاشرالُبالصفُبالتعليماللغةالعربيةالتالميذالقواعدلتحسُتالتعلمميكأ

مستولتأكربمنتٕٗ٘,ٙىيٓينظرإليومناكتسابت،العاليةالفتاحادلدرسة

 .مقبولةضيةالبديلةكفرضيةالعدـ،الفركبالتايلًبرفض۲ٝأكمستول٘ٝ
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 الفصل الخامس

تراحاتالتوصيات و اإل و نتائج البحث  

 نتائج البحث . أ

 مايأٌب:استنبطالكاتب,بعدالبحث

ٗ.  العاالطالبنتيجة الفصل )َب بٗشر الفاتح العالية بادلدرسة عندادلبانج,(

أكطالبالٙيعٌتذلمثالثدرجاتميكأماتجطريقةتطبيققبلتعليمهم

 %ٕٚأكطالبالٜمتوسطةك%٘٘أكطالبال ٛٔمرتفعةك%ٛٔ

 .منخفضة

) الطالبنتيجة .٘ العاشر الفصل بادلبانجَٗب الفاتح العالية بادلدرسة عند (

ماتج عدتطبيقبتعليمهم أكطالبالٚىي ذلمثالثدرجات طريقةميكأ

 %ٕٔأكطالبال ٚ متوسطةك%ٛ٘أكطالبالٜٔمرتفعةك%ٕٔ

 .منخفضة
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عندتعليمهمبطريقةميكأاللغةالعربيةتعليمَبالطالبنتيجةيوجداإلرتفاع .ٙ

"أكربمننتيجة"ت"َباجلدكؿسواءكافَبطرؼادلعٌت٘"تنتيجةكماتج.

يعٌت:%ٔك%٘

ٕ,ٕٓ< ٙ,ٕ٘ٗ>ٚٔ,۲.

ك٘%)َبطرؼادلعٌتتاكربمنتٕٗ٘,ٙ"=٘منالبيافالسابق"ت

.ةمردكداكالفركضيةالبدليةمقبولفركضيةالصفريةال، (%ٔ

 التوصيات . ب

نتيجة العربيةدراسةل تعلمهمالطالبَبتوصياتالكاتبلًتقية دبااللغة

 تلى:

 لًتقيةنتيجةالتعلم.ميكأماتجيهتمادلعلمبتطبيقطريقةأف .ٔ

 َبتعليماللغةالعربية.لزيادةنتيجةاحلماسةكالنشطةبينفذادلعلمالدرس .ٕ

ٖ.  ادلعلم يستخدـ ال إلستخداـأف ادلعلم على يرجى بل كاحدة بطريقة

 الطرؽادلتنوع.
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 اإلقتراحات . ج

نتيجةالبحثتقدـالكاتبإقًتاحااآلتية: من

الدراسةلًتقيةنتيجةكجهودىمكنشاطهموالكاتبعلىرلمعةهبذهجتر .ٔ

خصوصاَبتنفيذتعليماللغةالعربية.

دلعلمهبذهالدراسةأفيستخدـطريقةميكأماتجَباترجوالكاتبعلى .ٕ

 تعليماللغةالعربيةلًتقيةنتيجةالطالبَبتعليمهم.

تعلمنتيجةليكوفاإلجتهادكباجلدليتعلمواالطالبعلىالكاتبترجو .ٖ

 العربيةاللغةتعليمَبشلتاز
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()عماف:دارالشوؽ,

(،)بَتكت:مكتبةادلصرية،مصرادلنجدُبالعربيةكاإلعالـ.معلوؼ،لويس

األبراشى،زلمد التعليمٜٕٖٔ.عطية ك الًتبية الكتبركح حياء دار )بَتكت: ،

العربية،(

التدريسٕٓٓٓ.ابراىيم،رلدعزيز القاىرة:مكتبةاألصللواألصوؿالًتبويةلعملية (،

ادلصرية،(.

 ،)بادلبانج(الصرؼٕٔٔٓ.كسيلة،حساف

اإلنسانيةٕٙٓٓ.عبداذلادم,نبيلامحد البحثَبالعلـو األىليةمنهجية )بَتكت: ,

(للنشركالتوزيع

احلكمة(،)بَتت:دارملخصقواعداللغةالعريبة.نعمة،فؤاد



ٛٗ 
 

84 
 

،)دارالفكر:بَتكتجواىرالبالغةُبادلعاىنالبيافكالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم

  (لبناف

.جامعالدركسالعربية.)بَتكت:مكتبةالعصرية(ٜٜٗٔالغالييٍت،مصطفى.

 ،)بَتكت:دارادلعارؼ،(ادلوجوالفٌتدلدرساللغةالعربيةٜٛٙٔ.إبراىيم،عبدالعليم

 زلسن،الفتالكمكاظم ٕ٘ٓٓ.سهيلة كالتدريسالفاعل, ادلنهاجالتعليمى  

( )عماف:دارالشوؽ,

(،)بَتكت:مكتبةادلصرية،مصرادلنجدُبالعربيةكاإلعالـ.معلوؼ،لويس

األبراشى،زلمد التعليمٜٕٖٔ.عطية ك الًتبية الكتبركح حياء دار )بَتكت: ،

العربية،(

التدريسٕٓٓٓ.ابراىيم،رلدعزيز القاىرة:مكتبةاألصللواألصوؿالًتبويةلعملية (،

ادلصرية،(.

 ،)بادلبانج(الصرؼٕٔٔٓ.كسيلة،حساف

اإلنسانيةٕٙٓٓ.عبداذلادم,نبيلامحد البحثَبالعلـو األىليةمنهجية )بَتكت: ,

(للنشركالتوزيع

داراحلكمة(،)بَتت:ملخصقواعداللغةالعريبة.نعمة،فؤاد



ٛ٘ 
 

85 
 

،)دارالفكر:بَتكتجواىرالبالغةُبادلعاىنالبيافكالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم

  (لبناف

.جامعالدركسالعربية.)بَتكت:مكتبةالعصرية(ٜٜٗٔالغالييٍت،مصطفى.

 ،)بَتكت:دارادلعارؼ،(ادلوجوالفٌتدلدرساللغةالعربيةٜٛٙٔ.إبراىيم،عبدالعليم

 زلسن،الفتالكمكاظم ٕ٘ٓٓ.سهيلة كالتدريسالفاعل, ادلنهاجالتعليمى  

()عماف:دارالشوؽ,

(،)بَتكت:مكتبةادلصرية،مصرادلنجدُبالعربيةكاإلعالـ.معلوؼ،لويس

األبراشى،زلمد التعليمٜٕٖٔ.عطية ك الًتبية الكتبركح حياء دار )بَتكت: ،

العربية،(

التدريسٕٓٓٓ.ابراىيم،رلدعزيز القاىرة:مكتبةاألصللواألصوؿالًتبويةلعملية (،

ادلصرية،(.

 ،)بادلبانج(الصرؼٕٔٔٓ.كسيلة،حساف

اإلنسانيةٕٙٓٓ.عبداذلادم,نبيلامحد البحثَبالعلـو األىليةمنهجية )بَتكت: ,

(للنشركالتوزيع

احلكمة(،)بَتت:دارملخصقواعداللغةالعريبة.نعمة،فؤاد
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،)دارالفكر:بَتكتجواىرالبالغةُبادلعاىنالبيافكالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم

  (لبناف

.جامعالدركسالعربية.)بَتكت:مكتبةالعصرية(ٜٜٗٔالغالييٍت،مصطفى.

 ،)بَتكت:دارادلعارؼ،(ادلوجوالفٌتدلدرساللغةالعربيةٜٛٙٔ.إبراىيم،عبدالعليم

 زلسن،الفتالكمكاظم ٕ٘ٓٓ.سهيلة كالتدريسالفاعل, ادلنهاجالتعليمى  

()عماف:دارالشوؽ,

(،)بَتكت:مكتبةادلصرية،مصرادلنجدُبالعربيةكاإلعالـ.معلوؼ،لويس

األبراشى،زلمد التعليمٜٕٖٔ.عطية ك الًتبية الكتبركح حياء دار )بَتكت: ،

العربية،(

التدريسٕٓٓٓ.ابراىيم،رلدعزيز القاىرة:مكتبةاألصللواألصوؿالًتبويةلعملية (،

ادلصرية،(.

 ،)بادلبانج(الصرؼٕٔٔٓ.كسيلة،حساف

اإلنسانيةٕٙٓٓ.عبداذلادم,نبيلامحد البحثَبالعلـو األىليةمنهجية )بَتكت: ,

(للنشركالتوزيع

احلكمة(،)بَتت:دارملخصقواعداللغةالعريبة.نعمة،فؤاد
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كالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم البياف ادلعاىن ُب البالغة بَتكتجواىر الفكر: )دار ،

(لبناف mmmmmmbbbbbbbbbbbjhkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

كالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم البياف ادلعاىن ُب البالغة بَتكتجواىر الفكر: )دار ،

(لبناف mmmmmmbbbbbbbbbbbjhkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

J 

كالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم البياف ادلعاىن ُب البالغة بَتكتجواىر الفكر: )دار ،

(لبناف mmmmmmbbbbbbbbbbbjhkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

ٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم ُب البالغة كالبديعجواىر البياف بَتكتادلعاىن الفكر: )دار ،

(لبناف mmmmmmbbbbbbbbbbbjhkkkkkkkkkkkkkkkk
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kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

كٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم البياف ادلعاىن ُب البالغة بَتكتالبديعجواىر الفكر: )دار ،

(لبناف mmmmmmbbbbbbbbbbbjhkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

كالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم البياف ادلعاىن ُب البالغة جواىر )دار بَتكت، الفكر:

(لبناف mmmmmmbbbbbbbbbbbjhkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

كالبديعٕٓٔٓ.امحدي،اذلشم البياف ادلعاىن ُب البالغة بَتكتجواىر الفكر: )دار ،

(فلبنا mmmmmmbbbbbbbbbbbjhkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

 


