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 تعقلون لعلكم عربيا قرآان أنزلنه إان
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 احملرتمان واحملبوابن اللذان ربياين ابإلخالص والرمحة مسلممي مستقمة وأيب حوضاري أ

  وأستااايت احملرتمني واحملبوبنييتأساتذ

 عسى هللا أن يطول عمرهم وعافيهم ويسهل أمورهم

 ومجيع أهلي األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف احلياة والتعليم

 

  



 د
 

 كلمة شكر وتقدمي
يدان حممد رسول هللا ساحلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني، والصالة والسالم على 

حابه وأصى آله ته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلنبس یالعريب املبني. ومن اهتد صلى هللا عليه وسلم
 .أمجعني، أما بعد

بطاقة  مباراةعالية ف مبوضع هللا بعونه ومتت كتابة هذا البحث اجلامعي إىل محدا هلل وشكراأقول 
أمجل الشكر  احثوتتقدم الب .بلوسويف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج  الفهرس 
 هذا البحث ومل يبخلوا أحدهم بشيئ طلبت، منهم: إكمالإىل الذين كانوا هلم فضل يف  ميوالتقد

المية مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلس عبد احلارس املاجستري،الدكتور  فضيلة األستاا .0
 .االنجاحلكومية مب

ة املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامع أغوس ميمونالدكتور احلاج  فضيلة .7
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

موالان مالك  عةمالدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جا فضيلة .3
 .جنإبراهيم اإلسالمية احلكومية مباال

لميا وعمليا ع لذي أفيد منهاملشرف ااملاجستري،  ايسني فتح الباري حممد األستاا فضيلة .0
ووجهت خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء 

، ميالتقد، فله مين خالص الشكر و هعلمه يوما عن مساعدة البحث وتوجيهبمنه، قلم تبخل 
 واجلزاء.يم الثواب ظومن هللا الع

حياة الباحثة  ملعلم األول يف، اوالدين احملبوبني، أيب حوضاري مسلم وأمي مستقمةفضيلة ال .0
 منذ والدهتا حىت تصل إىل عمرها اآلن.

للغة العربية  يف قسم تعليم اواألستااات من املدرسة االبتدائية حىت اجلامعة  ةمجيع األساتذ .1
كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فلهم 

خري  والتشجيع وجزاهم ا هللا ارفموا من العلوم واملع على ما قدّ ميوالتقد الشكر  كلميّن 
 .اجلزاء

يف قسم تعليم ة و ويف اجلامع يف املعهد م ابلشكر والتقدمي لكل الزمالء والزميالتين أتقدّ فإنّ  .1
اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 



 ه
 

يعهم لنا م يف املناقشة، وعلى دعمهم وتشجهتوتوجيهاهتم وتعليقا مهتإرشادا مباالنج على
 .هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح والتوفيق إكمالعلى 

، أسعدكم هللا يف الدارين وأشكركم 7170يوين سنة ون هللا وتوفيقه يف شهر مت هذا البحث بع
 .التوفيق واهلداية جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم وهللا ولّ 

 
 7170يونيو  3ماالنج، 

 الباحث

 

 أيوب عبد هللا

 01001171رقم القيد : 

  



 و
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 االنجمبجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 

 املشرف تقرير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اجلامعي الذي قدمه الباحث: نقدم إىل حضرتكم هذا البحث 

 : أيوب عبد هللا  االسم

 01001171:   رقم القيد

لتعليم اللغة العربية يف  (Index Card Match) بطاقة الفهرس  مباراةفعالية :  البحث عنوان
 بلوسومدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

يكون على زمة لواإلصالحات الالّ ، وأدخلنا فيه بعض التعديالت نظران فيه حق النظر دوق
يف قسم  (S1)اان جدرجة سر  على الدراسة واحلصول كمالإل  الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة

االنج تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب
 .م 0202\0202 جلامعيالعام ا

 7170يونيو  31تقرير مباالنج، 

 املشرف

 

 املاجستري ايسني فتح الباريحممد 
15211000001200011191 
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 تقرير جلنة مناقشة بنجاح البحث اجلامعي

 الرحيمبسم هللا الرمحن 

 ه:هذا البحث اجلامعي الذي قدم لقد متت مناقشة 

 أيوب عبد هللا:   االسم

 01001171:   رقم القيد

( لتعليم اللغة العربية يف مدرسة  Index Card Match) بطاقة الفهرس  مباراةفعالية :  البحث عنوان
 بلوسواهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الرتبية  (S1)سرجاان  ةواستحقاقها درجت اللجنة بنجاحها وقرر 
 3 ، نجاالمبم وحتريرا  0202/0202 امعيية احلكومية ماالنج للعام اجلوالتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالم

 جلنة املناقشة:و  .7170يونيو 

 )................ .................(    الدكتور احلاج شهداء املاجستري .0
 051710117110100110رقم التوظيف: 

 ).................................(    حممد ابن أمحد املاجستري .7
 051201120550137110رقم التوظيف: 

 )................ .................(   املاجستري ايسني فتح الباريحممد  .3
  05210110710217100000رقم التوظيف:  .0

 

 رتبية والتعليمالعميد كلية علوم 

 
 الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري

051012010552130113 



 ح
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

االنجمبجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   
 

 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 فنقدم بني يديكم هذا البحث اجلامعي  الذي كتبه الباحث: 

 : أيوب عبد هللا  االسم

 01001171:   رقم القيد

لتعليم اللغة العربية يف  (Index Card Match) بطاقة الفهرس  مباراةفعالية :  البحث عنوان
 بلوسومدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

لوب زمة ليكون على الشكل املطالتعديالت واإلصالحات الالّ وأدخلنا فيه بعض نظران  دوق
كلية علوم الرتبية والتعليم يف ل (S1)اان جالدراسة واحلصول درجة سر  كمالإل  الستيفاء شروط املناقشة
 ، وتقبل منا فائق االحرتام وجزيل الشكر.م0202\0202 للعام الدراسيقسم تعليم اللغة العربية 

 7170يونيو  31ير مباالنج، تقر 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري
051012010552130113 
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االنجمبجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   
 

 ة قسم تعليم اللغة العربيةئيستقرير ر 

 :ديكم هذا البحث اجلامعي الذي كتبه الباحثي فنقدم بني 

 : أيوب عبد هللا  االسم

 01001171:   رقم القيد

لتعليم اللغة العربية يف  (Index Card Match) بطاقة الفهرس  مباراةفعالية :  البحث عنوان
 بلوسومدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

لوب زمة ليكون على الشكل املطواإلصالحات الالّ وأدخلنا فيه بعض التعديالت نظران  دوق
 يف قسم تعليم اللغة العربية (S1)اان جالدراسة واحلصول درجة سر  كمالإل  الستيفاء شروط املناقشة

الدراسي ام للع جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية علوم الرتبية والتعليم
 االحرتام وجزيل الشكر.، وتقبل منا فائق م 7170\7171

 7170يونيو  31ماالنج، 

 ،ة قسم تعليم اللغة العربيةرئيس

 

 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
150010090000011000 
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االنجمبجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   
 

 د اإلشرافمواع

 :الباحثه كتبالذي  فنقدم بني يديكم هذا البحث اجلامعي  
 أيوب عبد هللا:   االسم

 01001171:   رقم القيد
لتعليم اللغة العربية يف  (Index Card Match) بطاقة الفهرس  مباراةفعالية  : البحث عنوان

 بلوسومدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج 
 املاجستري الباريايسني فتح حممد :   املشرف
 التوقيع الوصف التاريخ رقم

  تقدمي ومناقشة الفصل األول 7170يناير  05 .0
تقدمي من إصالحات الفصل األول والثالث، وتقدمي الفصل  7170فرباير  70 .7

 الثاين
 

  تقدمي من إصالحات الفصل األول والثاين والثالث 7170فرباير  71 .3
  من إصالحات الفصل األول والثاين والثالثتقدمي  7170مارس  05 . 0
  تقدمي من إصالحات الفصل األول والثاين والثالث 7170أبريل  0 . 0
  حات الفصل الرابع حىت السادستقدمي من إصال 7170 يوين 70 .1
  حات الفصل الرابع حىت السادستقدمي من إصال 7170 يوين 72 .1

 7170يونيو  31ماالنج، 

 ،تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم 
 

 املاجستريالدكتورة مملوءة احلسنة 
051007107111137 



 ك
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

االنجمبجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   
 

 الباحثإقرار 

 أان املوقع أدانه:

 : أيوب عبد هللا  االسم

 01001171:   رقم القيد

جاان يف ر لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سحضرته أأبن هذا البحث اجلامعي الذي  رتأقر 
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

( لتعليم اللغة العربية يف Index Card Match) بطاقة الفهرس  مباراةفعالية : عنواناالنج حتت المب
 .بلوسومدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

أحد استقباال  ىدعإاع غريي أو أتليف األخر وإاا من إيد زاورتهحضرته وكتبته بنفسي وما أ 
مسؤولية على كون ، ولن تفأان أحتمل املسؤولية على الك حبثيأنه أتليفه وتبني أنه فعال ليس من 

يم قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراه رئيسةاملشرف أو على 
 .يت اخلاصة والجيربين أحد على الكحرر هذا اإلقرار بناء على رغب. االنجاإلسالمية احلكومية مب

 7171 ويوني 31ماالنج،

 ،اإلقرار صاحب

 

 أيوب عبد هللا

  01001171القيد: رقم 



 ل
 

 مستخلص البحث

اية يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلد بطاقة الفهرس  مباراةفعالية . 7170عبد هللا، أيوب. 
عليم، حبث جامعي. قسم تعليم اللغة العريية، كلية علوم الرتبية والت. بلوسواملتوسطة األهلية كارنج 

 ملاجستري.ا ايسني فتح الباري حممد :احلكومية مباالنج. املشرفجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 بطاقة الفهرس مباراةاملفتاحية:  الكلمات

اللغة العربية هي إحدى اللغات املتعلمة يف إندونيسيا وليس تكون غريبا عنه خاصة يف املدسة 
 تعليمها الرغبة يفاإلسالمية اليت تكون الدرس الواجب فيها. ولكن األسف كل األسف، هناك نقصان 

عند الطالب ويعتربون أن اللغة العربية لغة صعبة. هذه املشكلة تظهر بسبب مجود األسلوب 
املستخدمة يف تعليم اللغة العربية حىت تسبب إىل هذا اإلعرتاض. فلذلك حتتاج إىل األسلوب أو 

 .االسترياتيجية املمتعة حىت ترفع إىل رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية

ية مبدرسة يف تعليم اللغة العرب بطاقة الفهرس مباراةعرفة تطبيق ( مل0أهداف هذا البحث هي: )
العربية  يف تعليم اللغة بطاقة الفهرس  مباراةفعالية عرفة ( مل7) بلوسواهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

الكمي ابملنهج  بحث املدخل. استخدم الباحث يف هذا البلوسومبدرسة اهلداية املتوسطة األهلية كارنج 
. جرى هذا البحث ابستخدام (Quasi Experimental Design)التجرييب، بتصميم شبه التجريبية 

جمموعتني ومها جمموعة التجريبة وجمموعة الضابطة. والنوع التصميم املستخدم يف هذا البحث هو 
إلختبار املالحظة واإلختبار أي اجمموعة مراقبة التصميم. وأصلوب مجع البياانت يف هذا البحث هو 

 القبلي واإلختبار البعدي.

فهمون الطالب فعال يف تعليم اللغة العربية. ي بطاقة الفهرس مباراةالنتائج يف هذا البحث هي أن 
زيد محاسة ي هذه الطريقةسرعة. من أجل الك،  هذه الطريقةاملدة املتعلمة ويستوعبوهنا ابستخدام 

-Tالذي أظهر أن نتيجة  Tتعليم. وأما هذا الفعال معلوم من نتائج اإلختبار الطالب أثناء عملية ال
Hitung  هذ أكرب من  2،111هيT-Table  مث يتم  7،1377: %0و  7،1723: %0وهو

Ho  مردود وHa  باراةممقبول. مبعىن أن نتائج فرضية هذا البحث مقبول. واالستنتاج هو أن تطبيق 
 فعال. لوسوبالعربية يف مدرسة اهلداية املتوسطة األهلية كارنج  يف تعليم اللغة بطاقة الفهرس
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Arabic is one of the languages studied in Indonesia and is familiar, 

especially in Madrasahs which are compulsory subjects. Unfortunately, many 

students have low interest in Arabic and find it difficult to learn this language. 

This is because the methods used in learning are still fairly monotonous and 

rigid. Therefore, a fun learning method or strategy is needed so that it can 

attract students' interest to learn this language. 

The purposes of this research are: (1) To determine the implementation 

of the Index Card Match Method in Arabic learning at Madrasah Tsanawiyah 

Al Hidayah Karang Ploso, Malang (2) To determine the effectiveness of the 

Index Card Match method in Arabic learning at Madrasah Tsanawiyah Al 

Hidayah Karang Ploso. Poor. The research method used is an experimental 

method with the type of Quasi Experimental Design type of Nonequivalent 

Control Group Design which consists of two groups, namely the experimental 

class and the control class. While the methods used in data collection are 

observation and tests (pre-test and post-test). 

The results of this study are: that the Index Card Match method is 

effective in Arabic learning. By using this method students more quickly 

understand and master the material being taught. Not only that, students also 

become more enthusiastic when the learning process takes place. The 

effectiveness of using this method is known from the results of the T-Test 

which shows that the results of the T-Count are 8.775. This is greater than the 

T-Table, namely 1% = 2.7283 and 5% = 2.0322. Then H0 is rejected and Ha is 

accepted. With the meaning that the results of this research hypothesis is 

accepted. The conclusion is that the application of the Index Card Match 

method in learning Arabic at Mts Al Hidayah Karang Ploso is effective. 
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Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang dipelajari di Indonesia 

dan sudah tidak asing lagi, khususnya di Madrasah yang menjadi mata 

pelajaran wajib. Namun sayangnya banyak siswa yang minatnya masih rendah 

terhadap bahasa Arab dan menganggap sulit untuk belajar bahasa ini. Hal ini 

disebabkan karena metode yang digunakan dalam pembelajaran masih 

terbilang monoton dan kaku. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode atau 

strategi pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menarik minat 

siswa untuk belajar bahasa ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui keterlaksanaan 

penerapan Metode Index Card Match dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Karang Ploso Malang (2) Untuk 

mengetahui efektivitas metode Index Card Match dalam pembelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Karang Ploso Malang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan jenis Quasi 

Experimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design yang terdiri 

dari dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi  dan tes 

(pre-test dan post-test). 

Hasil dari penelitian ini adalah: bahwa metode Index Card Match 

efektif dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan menggunakan metode ini 

siswa lebih cepat memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Tak hanya 

itu, siswa juga menjadi lebih bersemangat ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun keefektifan penggunaan metode ini diketahui dari hasil 

uji T-Test yang menunjukkan bahw hasil dari T-Hitung adalah 8,775. Ini lebih 

besar dari T-Table yaitu 1% = 2,7283 dan 5% = 2,0322. Maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Dengan arti bahwa hasil hipotesa penelitian ini adalah diterima. 

Kesimpulannya adalah penerapan metode Index Card Match dalam 

pembelajaran bahasa Arab di Mts Al Hidayah Karang Ploso adalah efektif. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

.  حياهتم تقبلتتعلق يف مس االرتبية هي شيء مفضل جبميع الدول العامل ألهن

رور الزمان السيما تطورت مب يف إندونيسيا كانت الرتبية معقدة يرتبط بعضه بعضا

بتطوير العلوم والتكنولوجي.  الوسائل املنتشرة يف جمال الرتبية تساعد يف حصول 

 نهاج.سرتاتيجيات واملب واالاملقاصد الرتبية كثريا منها من انحية األسالي

العوامل الذي أيثر يف عملية التعليم هو املدرس الذي يريب من  إحدى

التالميذ ويعطي العلوم وأيخذه التالميذ منه. حقيقة أن مسؤولية يف تربية األوالد 

هي الوالد ففوض هذا األمر إىل املدرس. دور املدرس يف التعليم مهم جدا كمصادر 

 املعلماشرحه. ميذ على مبد عليه مستوعب على املدة حىت يفهمه التالالتعليم. ال

 البد عليه مستوعب على الكفاءات واإلبداعيات،مهم يف جمال الرتبية هو مكون 

 0على األقل االستيعاب يف املدة واالبتكار يف تعليمه.

وظيفة املدرس يف التعليم ليس أن يعطيه املعلومات فقط، ولكنه أن يفهم 

أحوال التالميذ من نقصاهنم ومزيتهم وفريدهم لنمو كفاءهتم يف حتليل صعوبة 

                                                             
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2008), hal. 21.  
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ومن أجل الك ينبغي على املدرس أن يعرف األساليب التعليم عندهم. 

 ذ. ياألمثل عند التالمعلى واالسرتاتيجيات يف التعليم لنيل احلصول 

تنمية فبذلك لالتشجيع التالميذ لديهم احلماسة و  ينبغي على وكذلك

 عل املعلملمحاستهم وتشجيعهم حتتاج إىل األسلوب املختلفة يف عملية التعليم. 

 إندماج األساليب املناسبة مبنهاج التعليم كأحد من الزبدة يف الرتبية. استخدمأن 

قد  .يتعلمون هذه اللغة السيما يف بلدة أندونيسيا كثريا من البالد الذي

انتشرت عشر فتطورت و  القرن الثالثسالم يف اإلقامت أعمال التعاليم منذ دخول 

ل ولكن العجب كعشرين.  القرن يف اليف أي مكان وأي وقت كانت حىت اآلن 

ملهارات اابلكربة والصعوبة يف تعليم اللغة العربية يف بعض  أن يشعرواالعجب مازلوا 

 يعين مهارة الكالم ومهارة الكتابة ومهارة اإلستماع. 

يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلداية قد كانت الطريقة املختلفة 

واب وغري السؤال واجلمنها طريقة املباشرة وطريقة  بلوسواملتوسطة األهلية كارنج 

ؤثر تفعاال يف اشرتاك عملية التعليم حىت الك. ولكن األسف كل األسف مل تكن 

سبب الا أن فيه مع املعلم اعتمادا على مقابلة الباحثكفاءهتم.   على حصول يف

 تعليماللغة العربية لغة صعبة يف  عملية الوجود االعرتاض أن من تلك املشكلة هي 

 .ةاملرجو  جعلى النتائ صولاحل تؤثر يفو حىت تؤدي إىل نقصان محاسة التالميذ 



3 
 

اسة التالميذ اجلديد لرتقية مح أسلوب التعليملتحليل هذه املشكلة حنتاج إىل 

بطاقة الفهرس  فاقاتساليب التعليمية هي األ إحدىالعربية. و  تعليم اللغةيف عملية 

(Index Card Match) .تكرير املدة، حىت تذكرهو أسلوب  بطاقة الفهرس مباراة 

 واويفهم واوجب على التالميذ أن يستوعب الطريقةهذه قبله. يف  واالتالميذ ما تعلم

طاقة، تتكون من األسئلة واألجوبة. لكل التالميذ له بطاقة واحدة ب اتفاقمبمارسة 

فعليهم أن يبحثوا قرينة البطاقة منها. التلميذ الذي له البطاقة للسؤال يبحث 

تنع حىت مت عالعنصر املمتحيتوى  هذه الطريقةالتلميذ الذي له البطاقة للجواب. 

 التالميذ للملل يف عملية التعليم.

لعربية عند ا تعليم اللغةية نتيجة قلرت  هذه الطريقةإن حجة الكاتب أبخذ 

 واويستمع او أيضا سيؤثر أتثريا يف استالم املدة حىت يالحض ذه الطريقةالتالميذ، هب

 . ممتع مفرح يف عملية التعليم هذه الطريقةن ح املدرس، ألشر 

لبحث العلمي حتت العنوان اباستنادا على هذه املقدمة أقام الباحث 

 درسةملتعليم اللغة العربية يف  Index Card Match)) بطاقة الفهرس  مباراةفعالية "

 "بلوسواهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

 لة البحثأسئ .ب
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داية يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهل بطاقة الفهرس مباراةتطبيق كيف  (0

 بلوسواملتوسطة األهلية كارنج 

اية يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلد بطاقة الفهرس  مباراةفعالية  مامدى (7

 بلوسواملتوسطة األهلية كارنج 

 

 أهداف البحث .ج

هلداية املتوسطة ا يف تعليم اللغة العربية مبدرسة بطاقة الفهرس مباراةتطبيق  معرفة (0

 .بلوسواألهلية كارنج 

هلداية املتوسطة ايف تعليم اللغة العربية مبدرسة  بطاقة الفهرس  مباراةفعالية معرفة  (7

  .بلوسواألهلية كارنج 

 

 أمهية البحث .د

ة العربية لرتقية لتعليم اللغ بطاقة الفهرس اتفاق: ملعرفة فعالية  فوائد النظري (0

 جودة التالميذ يف اللغة العربية.

 فوائد التطبيقي (7
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 باراةمعملية تعليم اللغة العربية وترقيتها ابستيفادت من  كمالللمتعلم : إل  .أ

 .بطاقة الفهرس

ول ن مرجعا يف عملية تعليم اللغة العربية أفضل وأمثل حلصيلتكو للمعلم :   .ب

 على اهلدف املرجو. 

يكون املستخدمة يف اللغة العربية ل لتجديد األساليب والطرائق للباحث :  .ج

 هذا البحث العلمي مفيدا جلميع الناس.

 

 البحث يةضفر  .ه

 لتعليم اللغة بطاقة الفهرس  مباراة Ha: البحث هلذا البحث العمي يةضفر 

بطاقة  مباراة Hoو  فعال بلوسواهلداية املتوسطة األهلية كارنج مدرسةالعربية يف 

غري  لوسوبمدرسةاهلداية املتوسطة األهلية كارنج لتعليم اللغة العربية يف  الفهرس 

 .فعال

 

 حدود البحث .و

 ية عنواناحلدود ال (0
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 نوانعحدد الباحث يف هذ البحث العلمي لكي التنتشر إىل أي جمال ابل  

 .ميف مهارة الكال لتعليم اللغة العربية بطاقة الفهرس  مباراةفعالية 

 احلدود املكانية (7

العلمي يف مكان واحد يعين الفصل األول  حدد الباحث يف هذ البحث  

 .بلوسويف مدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

 احلدود الزمانية (3

بدأ  ينهر شعلمي على فرتة قصرية يعين ث الحدد الباحث يف هذ البح  

 .مايوحىت شهر  من شهر أبريل

 حتديد املصطلحات .ز

 ليةاالفع (0

( هي املقدرة على حتصيل النتيجة Effectivenessالفعالية )أو الفاعلية 

 7املبتغاة واملتوقعة.املطلوبة و 

 بطاقة الفهرس مباراة (7

                                                             
2 Dosen Pendidikan, Efektifitas Adalah, (https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah , 

diakses 24 Februari 2021 jam 6.18 wib)  

https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah
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هو اسرتاتيجية ممتعة مفرحة املستخدمة لتكرير  بطاقة الفهرس مباراة    

املواد اليت مت تقدميها مسبقا. ومع الك استطاعا للمعلم أن يزداد املواد اجلديدة 

ا ت ليتعلموا قبل الدراسة حىت يكون فامهعنواانالالتالميذ  يكلف بشرط أن

 عندما يدخلون الفصل.

 نتيجة التعليم (3

در على يقنتيجة التعليم عند هاملك هي التغيري يف أشخاص الناس       

حسن إىل أهذا التغيري يعرف أيضا ابرتفاع وتطور   3حساهبا بشكل املعرفة.

ليم ويف هااا البحث العلمي تبحث فيه نتيجة تعاحلال من اجلاهل إىل العارف. 

 .بلوسوية كارنج هليف مدرسة  اهلداية املتوسطة األاللغة العربية يف الفصل األول 

 الدراسات السابقة .ح

ني يف جمال البحث ات السابقة جبدول عن املقارنةفالتال قدم الباحث الدراس

 استيعاب املفردة اللغة العربية بطريقة متنوعة :

 املساوة الفرق منهج البحث سنة عنوانال الباحث رقم

حممد  0

 أكرايوان

Upaya 

meningkatkan 

minat belajar 

املدخل  7101

الكمي، 

املدخل 

الكمي، 

 يتساوي يف

البحث عن 

                                                             
3 Hamalik, Proses Belajar Mengjar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 39 
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bahasa Arab 

dengan metode 

Index Card 

Match pada siswa 

kelas X MAN 

1Yogyakarta 

ابلبحث 

العملي يف 

الفصول 

 الدراسية

وابملنهج 

التجرييب 

تستخدم 

 بطاقة فيها

األسئلة 

واألجوبة 

يف عملية 

 التعليم.

فعالية 

استخدام 

أسلوب 

ة عليم اللغت

 العربية

نور  7

 معاين

Peningkatan 

hasil belajar 

mata pelajaran 

al Quran Hadis 

materi tajwid 

dengan 

metode Index 

Card Match 

pada siswa 

kelas VIII A 

املدخل  7101

الكمي، 

ابلبحث 

العملي يف 

الفصول 

الدراسية 

حيتوي على 

املدخل 

الكمي، 

يكشف 

وجود 

 الفعالية يف

عملبة 

التعليم 

 يتساوي يف

البحث عن 

فعالية 

استخدام 

 يفأسلوب 

 التعليم
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Mts Maarif 

Dawung 

Tegalrejo 

ثالثة 

 املستوايت

 باراةمب

بطاقة 

 الفهرس

(Index 

Card 

Match) 

 Efektifitas هارايين 3

metode Index 

Card Match 

terhadap hasil 

belajar Bahasa 

Indonesia 

siswa MI 

Bontotane 

kabupaten 

Gowa 

املدخل  7107

الكمي 

ابملنهج 

التجرييب، 

بتصميم شبه 

 التجريبية

املدخل 

الكمي، 

وابملنهج 

التجرييب 

تستخدم 

 بطاقة فيها

األسئلة 

واألجوبة 

يف عملية 

 التعليم.

 يتساوي يف

البحث عن 

فعالية 

استخدام 

 يف أسلوب

التعليم 

واملنهج 

 املستخدمة
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املبحث األول: الوسائل التعليمة .أ

 تعريف الوسائل التعليمة   -أ

ترتبط وسائل إيصال رسائل التعليم بنمواج التعليم املباشر، أي من خالل الوسيلة اليت يعمل  

ن الوسائط املعلم استخدام جمموعة متنوعة مهبا املعلم كناقل للمعلومات ويف هذه احلالة جيب على 

املناسبة. وسائل اإلعالم التعليمية هي أداة لعملية التدريس والتعليم. كل ما ميكن استخدامه 

سائل و  لتحفيز األفكار واملشاعر واالنتباه وقدرات أو مهارات املتعليمني لتشجيع عملية التعليم.

ني ف إىل التعليم أو حتتوي على نوااي التدريس بأعالم هي وسيط حيمل رسائل أو معلومات هتد

 0املصادر واملستلمني.

كلمة "الوسائل" ىف اللغة العربية مبعىن "وسيطة ٔاو موصلة املعلومات من مرسل املعلومات اىل 

ولكن اخلاص، تعريف الوسائل ىف عملية التعليم مبعىن وسيلة من وسائل الرسم،  0مرسرال اليه"

و ٕاعادة أتليفها ٕاما تكن ،عالجها الصور الفوتوغراىف، او اإللكرتونية إللتقاط املعلومات، و

 هناك بعض مفاهيم وسائل التعليمية عند علماء الرتبية، ما يلى: 1.املعلومات بصرية او لفظية

                                                             
4 Arsyad Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
5 Imam Ma'ruf. 2009 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need's Press)h.123 
6 Acep Hermawan, 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: Remaja Rosdakarya. 



11 
 

رنو ٔان الوسائل هي ادوات تستخدمها قناة لنقل املعلومات او االعالم من مصدرها يري سواب -0

 1 .اىل مستلمها

 تأثريواألساليب املستخدمة ل ٔان الوسائل التعليمية هي األدوات، والطرق يري هاماليك -7

 2.احلوار والتعامل بني املّدرس والتالميذ ىف عملية التعليم ىف املدرسة

ٔان الوسائل هي كما حيمل من الرسائل، من بعض املصادر حييل، اىل يري  -3 روميسزوسكى ٌ

  .املتلقى للرسالة

 Assosoation for Education and Comminication Technology    (AECT)وعند  -0

  5ٔان الوسائل هي مجيع من األشكال الىت تستخدم لعملية توصيل املعلومات.

ٔان الوسائل هي ٔانواع األدوات ما توجد حول بيئة التالميذ الىت متكن  )Gagne( يري غيغىن  -0

  01من تشويقهم ىف تعلم.

 استخدمٔان الوسائل هي كلما  (Basyiruddin &Asnawir(مث يري اسناوير و بشريالني  -1

به املدرس ليوصل املعلومات و يتمكن من ٕايقاظ ٔافكار الت اىل سري عملية التعليم و التدريس 

 00ىف ٔانفسهم.

                                                             
7 Ahmad Mutadi Anshor. 2009. Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode-Metodenya, 

Yogyakarta: Teras. 
8 Oemar Hamalik. 1994. Media Pendidikan. Bandung: Offset Alumni. 
9 Karti, Soeharto.2008. Teknologi Pembelajaran. Surabaya:Intelektual Club. 
10 Arif, Sadiman. 2009. Media Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
11 Asnawir dan Basyiruddin Usman. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputan Press. 
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األدوات، والطرق، واألساليب  ومن تلك التعرفات ميكن ٔاخذ اإلسبباط ٔان الوسيلة التعليمية هي

كن من ىل الطالب الىت متاملستخدمة إليصال املعلومات ٔاو املادة الدراسية الىت القاها املعلم إ 

ليم عة هدفا اىل نيل غرض التداهتم جتري عمليم يف املدرسجذب ٔافكار الطالب وعواطفهم و 

 املقرر.

 أساس يف اختيار الوسائل التعليمية   -ب

  :07األساس ىف اختيار الوسائل عند سوجاان يعىن

يمية الىت اختيار وسائل التعلحتديد نوع الوسائل املنسبة. هذا يعىن ٔان املعلمني جيب اوال  -0

 تناسب مع الغرض ومضمون الدروس.

 تقرير مادة املناسبة. ينبغى ىف استخدام وسائل التعليمية وفقا لقدرة طالهبا. -7

تقدمي وسائل التعليمية بشكل مباسب. هذا يعىن انه ينبغى ان تكون مصممة لتقنيات  -3

 ا لالهداف واملواد االساليب والوقت.واساليب استخدام وسائل التعليمية ىف تعليم وفق

تطهر وسائل التعليمية ىف حق الزمان واملكان واملتوقف. وهذا هو مىت واى ظرف استخدام  -0

 وسائل التعليمية. ال يستعمل وسائل التعليمية دون وجود مصلحة واضحة.

                                                             
 فطى علي وحممد يونس عبد الرؤوف. 7113. املرجع يف تعليم اللغة العربية ألجانب من النظرية إىل التطبيق القاهرة.  12
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الك  جانبالك اساس جيدر االشارة من قبل املعلمني ىف استخدام وسائل التعليمية. واىل 

 األساس، هناك العديد من العوامل الىت تؤثر ايضا على اختيار الوسائل التعليمية، يعىن:

ة: السلوب املختار ليس من دواعى سروري او احتياجات املعلمني، ولكن النظام حيتاج عنوانال -0

 .ألنه حيتاج مدخالت من الطالب اىل التعلم.

ع اجملهج املطبق، م التدريس للطالب جيب ان تتواقفتدريس الربانمج وسيتم تسليم برانمج  -7

 سواء املتعلقة هبيكل وحمتوى وعمق.

ملستوى التنموية  ها ىف االمتثالاستخدماهلدف الربانمج. وينبغى النظر اىل وسائل التعليمية ال  -3

  للطالب، سواء من حيث اللغة والرموز املستخدمة، وطريقة وسرعة العرض او وقت االستخداما.

احلالة والظروف. هذا هو الوضع وحالة املدرسة او مكان واملساحة الىت سيتم استخدامها،  -0

حجم جيد، والتهوية معدات واالعدادات والظروف للطالب الذين سيحضرون عدد ال أبس به 

  من الدافع والدروس واإلاثرة.

الصقل  الىت حتتاج جودة اهلندسة. رمبا هناك تسجيل الصوت او الصور وغريها من األدوات -0

 قبل اإلستخدام.

 فوائد الوسائل التعليمية   -ج

ٔان فوائد من استخدام وسائل  "وسائل الرتبية عنوانىف كتابه ابل (Sardiman)قال ساردميان 

 التعليمية، فيما يلى:

توضيح القاء املعلومات حىت ال يكون شفهيا )على صورة االقوال املكتوبة او املنظوفة . 0

 فحسب(.
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 توضيح املعلومات حىت يتمكن من تسهيل وترقية عملية التعليم وحتصيلها.. 7

 ترقية انتباه الطالب وتوجيهه حىت يستطيع ايقاد دوافع التعلم.. 3

 مقاومة حدود الغرفة والزمن، لطاقة احلاسية.. 0

 عطاء اخلربات املتساوية اىل الطالب.. 0

 مقاومة موقف الطالب السليب. . 1

 اثرة املتساوية.عطاء اإل. 1

 تسوية خلربات.. 2

 ايقاظ الرٔاية املتساوية.. 5

يكون القاء التعليما كثر معتربا. وكل الطالب السامعني والنظرين اىل القاء املواد الدراسية . 01

ابوسائل التعليمية سيحسلون املعلومات املتساوية لو كان املدرس يعطى أتوبل املادة الدراسية 

 تعمال الوسائل االعالمية فيمكن تقليل اختالفات التأويل حىت يقدر املدرسبطرق متفرقة. وابس

 .على ٕالقاء املعلومات املتسوية اىل الطالب كأساس للدراسة، والتدرابت والتطبيق بعد الك

يكون التعليم اكثر جذااب، و ميكن قياس الوسائل التعليمية كالداعية اىل انتباه الطالب و . 00

 ىف اهتمام دروسهم.جعلهم يرتكزون 

يكون التعليم اكثر تفاعليا بتطبيق نظرايت التعلم و األسس النفسية احملصولة عن مشاركة . 07

 الطالب والتغذية االنعكاسية و التأكيد.
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بل ميكن  تقليل تكلفة املعلم ىف بيان املواد مرة بعد ٔاخرى و ،دور املعلم يتغري اىل حال اجياىب. 03

 يقدر على الرتكيز ىف عمال ٓاخر مهم ىف عملية التعلم والتعليم.االجتناب منه حىت 

 : تعليم اللغة العربيةاملبحث الثاين .ب

 مفهوم تعليم اللغة العربية (0)

التعليم هو احملاولة اليت تسبب إىل أن يتعلم الطالب الشيء فعاال. هذه 

م ياحملاوالت تعين بتحليل املقاصد وتشخيص تدريس الطالب وحتليل مصادر التعل

ها وتقرير اسرتاتيجية املنظمة واملواد التعليمية وتقرير اسرتاتيجية التعليم وتنظيم

وتقرير على نظام التقومي. ومن  أجل الك، ينبغي على املعلم له الكفاءة واملهارة 

 يف اختيار اسرتاتيجية التعليم املناسب. وبعد الك يصل إىل هدف التعليم املرجو.

سن ملية التعليم من قبل املعلم إىل الطالب أبحالتعليم يف املضمون هو ع

ماميكن لتحصيل على املقاصد املعيىنة. ويف تعريف األخرى أن تعليم اللغة األجنبية 

هو عملية تعليم اللغة األجنبية من قبل املعلم إىل الطالب أبحسن ماميكن لتحصيل 

 03على املقاصد املعيىنة للغة األجنبية.

                                                             
13 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), hal. 67 
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ت يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. اللغة العربية اللغة عند ابن جين  أصوا

ويف تعريف األخرى أن  00هي أصوات تتكون من األحرف اهلجائية. )أمحد أ.(

اللغة العربية  هي اللغة القرآن واحلديث كالمها أساسان يف اإلسالم مثل الفلسفي 

ومن التعارف التالية  00وعلم الكالم وعلم احلديث وعلم التفسري وما غري الك.

أم ان اللغة العربية هي اآللة اليت تتكون من األحرف اهلجائية تعرب هبا العرب يف 

 تعامل شفهيا أم كتابيا.االتصال وال

اللغة العربية هي إحدى من اللغات املتعلمة على سائر املسلمني يف العامل. 

وكذلك هذه اللغة متعلمة يف إندونيسيا من املرحلة الطفولة، ألن معظمهم من 

املسلمني كما يتعلمون كتبهم تعين القرآن واحلديث. إاا نظران اللغة العربية يف 

 اللغة الثانية يف حياهتم. نستطيع أن ننظر تلك الظاهرة يفإندونيسيا قد يكون 

الرتبية اإلسالم على سبيل املثال يف املعهد احلديث. هم يتعلمون اللغة العربية 

فيطبقها يف الكالم. ولكن يف إندونيسيا تقع اللغة العربية مادة يف تعليمه وليس  

 كلغة االتصل بل يف منهاج التعليم.

 املهارات اللغوية  (7)

                                                             
  14أوريل بحرالدين، العربية وعلم اللغات الحديث، )مالنج: مكتبة لسان عربي، 8162(، ص. 61

15 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 

1994), hal. 43 
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 مهارة االستماع .أ

مهارة االستماع  هو كفاءة املرء يف تفهيم الكلمة التنتيق برفيق الكالم 

املهارة األوىل لفهم اللغة العربية هي مهارة اإلستماع  01أو وسيلة املعينة.

وهي إحدى من املهارة االستقبالية وينبغي على الطالب قادرا يف هذا 

 العنصور األول.

 مهارة الكالم  .ب

الكالم هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع مهارة 

والقراءة والكتابة. وهو من العالمات امليزة لالنسان ألن الكالم هو 

 ومهارة الكالم إحدى من املهارة اإلنتاجية. 01اللفظ واإلفادة.

 مهارة القرأة  .ج

ات من ممهارة القرأة هي املهارة اللغوية االستقبالية تعين يستقبل املعلو 

 املرء يف الكتابة. القرأة تغيري الكتابة إىل املعىن. تصبح القرأة  آدة لربط

اإلنسان بعامله الذي يعيش فيه وأدة حلل مشكلته ووسائل تسليته 

 02واستمتاعه.

                                                             
، )الرباط: المنشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلومتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبة. رشيد طعيمة، 61 

 44(، ص. 6121

 88(، ص. 6111)قاهرة: مكتبة النهضية المصرية، )طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية، إبراهيم محمد، 67 
 14ه(، ص. 6461)رياض: دار المسلم للنضر والتوزيع، ماهيتها وطرائق تدريسها المهارات اللغوية، أحمد علييان، 62
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 مهارة الكتابة .د

أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان  ه( 0003)أمحد ع.، الكتابة هي 

ن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه وتكون دليال على وجهة نظره ع

وسببا يف حكم الناس عليه. وتشتمل مهارة الكتابة على ثاللثة أحوال 

هي شكل األجبدية والتهجئة وحتقيق األفكار بوسيلة الكتابة ويسمى 

 05أيضا "اإلنشاء التحريري.

 املستوايت يف تعليم اللغة العربية (3)

العامل هلا النواحي التنفصل بعضها بعضا عند التعليم السيما لكل اللغة يف 

 71اللغة العربية. هذه النواحي تشتمل على الصويت والصريف والرتكييب والدالل.

 الصويت .أ

يتناول البحث اللغوى اليت يتكون منها الكالم. أهنا وحدات صوتية 

 ”Phonetics“جمردة منعزلة عن سياقها، وهو ما يهتم به علم 

تم هذا العلم ببيان خمرج كل صوت وطريقة نطقه وصفه الصوت، ويه

 والك دون رطبه ابملعىن.

 الصريف .ب

                                                             
19 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajara Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), hal. 98 

 67(، ص. 2002)مالنج: مكتبة لسان عربي، العربية وعلم اللغات الحديث، أوريل بحرالدين، 20 
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يتناول البحث اللغوي الكلمة خارج الرتكيب، فيدرس صيغ الكلمات 

 من حيث بناءها، والتغيريات اليت تطرء عليها من نقص أو زايدة.

 الرتكييب .ج

ذا دور كل جزء يف هيتناول البحث اللغوي دراسة نظام بناء اجلملة و 

البناء وعلقة أجزاء اجلملة بعضها بعضا وأثر كل جزء يف اآلخر مع 

العناية ابلعالمة اإلعرابية. علم النحو هو علم الذي يشمل على القواعد 

 املستخدمة ملعرفة موقع الرتكيب اللغة العربية يف اجلملة.

 الدالل .د

ىن الصويت وما  املعيتناول البحث اللغوي دراسة املعىن بكل جوانبه تعين

 يتصل به من نرب وتنغيم واملعىن الصريف واملعىن النحوي واملعىن املعجمي

واملعىن السياقي. الك ألن املعىن اللغوي هو حصيلة هذه املستوايت  

 70كلها.

 املقاصد تعليم اللغة العربية (0)

اللغة العربية هو الدرس يشجع إىل كفاءة إجيابية الشخصية ويرشيدها 

ويطورها ويربيها اكتسااب إنتاجيا. كفاءة االكتساب هو الكفاءة يف فهم الكالم 

                                                             
 77ص. المرجع السابق، أوريل بحرالدين، 86 
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والقراءة. وأما كفاءة اإلنتاج  هو الكفاءة يف استخدام اللغة كاالتصال شفهيا 

 أم كتابيا. 

فهم  ية أكثر مساعدة للطالب يفكفاءة  اللغة العربية وإجيابية الشخص

املصادر يف الدين اإلسالم تعين القرآن واحلديث والكتب ابللغة العربية. درس 

 اللغة العربية فيها املقاصد التالية: 

تطوير كفاءة االتصال ابللغة العربية شفهيا وكتابيا تشتمل على أربعة  .أ

راءة ومهارة مهارت أال وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة الق

 الكتابة.

تنمية الوعي على أمهية اللغة العربية أنه إحدى من اللغة األجنبية وسيلة  .ب

 رئيسية يف التعلم خاصة يف فهم املصادر يف الدين اإلسالم.

 تطوير على فهم الرتابط بني اللغة والثقافة وتوسيع آفات الثقافة. بعد .ج

 77ثقافة.يف سائر الالك رجاء للطالب لديهم اخلربة الثقافية وتوريط 

 العوامل اليت تؤثر يف إقامة تعليم اللغة العربية (0)

حالة الداخلي واخلارجي سوف تؤثر يف التعليم. األول بيئة اجلسدية 

املوجودة يف العملية وحوهلا تؤثر يف عملية التعليم، والثاين حالة العاطفية 

                                                             
22 Risvia Nisa Fahrotun, Peranan Madrasah Dalam Meningkatkan Bahasa Arab Sebagai Bahasa 

Internasional. Jurnal An Nabighoh, 2017 
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اليت تؤثر يف  ةللطالب اليت تؤثر يف عملية التعليم، والثالث حالة االجتماعي

عملية التعليم للطالب. تنقسم املشكالت التعليمية إىل قسمني أال وهي 

 الداخلي واخلارجي كما التال: 

 العامل الداخلي .أ

العامل الداخلي هو العامل الذي تظهر من نفسية الطالب 

جسدية وروحية. تنقسم العامل الداخلي إىل قسمني أال وهو العامل 

 السيكولوجية. العامل الفسيولوجية هو احلالة اليتالفسيولوجية والعامل 

تتعلق ابجلسد الشخص تعين بوظيفة اجلهاز وترتيب اجلسم الذي تؤثر 

 يف مهة الطالب يف التعليم. 

وأما العامل الفسيولوجية هو احلالة اليت تتعلق بشخصية 

 73الطالب تتفقد من املوهبة والرغبة والذكاء والتشجيع.

 العامل اخلارجي  .ب

أتثر العامل اخلارجي يف جناح التعليم عند الطالب. العامل 

اخلارجي هو العوامل اليت توجد خارج نفسية الطالب على عمليتهم 

 ونتيجة التعليم فيه كما يلي:

                                                             
23 Eveline SIregar, Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), hal.86 
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 املعلم (0)

لو كان الزمان تقدمت تقدما سريعا يف هذال العصر 

العوملة فتكون كينونة املعلم أهم الشيء يف عملية التعليم. 

كان املعلم يقدر على حتقيق الوظيفة وتعديد الوسائل لو  

وتشجيع الطالب وإرشاده وإعطاء الفرصة لنيل اخلربة 

يف عملية التعليم فاكتسب الطالب على الدعم  القوي 

حلصول على نتيجة التعليم املرجو. ولكن إاا كان املعلم 

مل يقدر على أداء الوظيفة يف عمليىة التعليم فريعقل إىل 

 التعليم. نتيجة

املعلم ليس كاملقدم املواد فقد ولكنه يكون مسؤولية يف 

تنمية الطالب. وينبغي على املعلم أن يبدع عملية التعليم 

 70فعاال حىت حتس الطالب أن يتعلموا تعليما مبدعا.

املعلم والطالب لديهما دور مهم يف إدارة عملية التعليم.  (7)

اج حيتالطالب شخصية فريدة فيها املوهبة تنمية. 

الطالب املساعدة اليت ختصص ختصصة الشخصية عند 

                                                             
24 Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hal.126 



23 
 

الطالب نفسهم أثناء التنمية. الطالب يكون فاعال ألنه 

يثبت نتيجة التعليم ويكون مفعوال ألنه مكتسب املواد 

 من املعلم.

 األسلوب (3)

م أسلوب التعليمية هي طريقة تسري به يف الرتبية والتعلي

تعليمية تقدمي املواد الله الوظيفة كاألدوات التعليمية يف 

 70حلصول على نتيجة التعليم املرجو.

 الوسائل التعليمية (0)

الوسائل التعليمية له دور مهم يف جناخ عملية التعليم 

على سبيل املثال ظروف الفصل املنظمة واملكتبة املرتبة 

واملعمل املوجود الكتب الكاملة والوسائل التعليمية 

 تدعم عملية التعليم فعاال.

 ئة االجتماعية البي (0)

                                                             
25 S Ulih, Karo Karo Bukit, Suatu Pengantar Kedalam Metodologi Pengajaran, (Salatiga: CV 

Saudara, 1975), hal. 41 
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تتكون البيئة اإلجتماعية عند الطالب هو الرفيق داخل 

مدرسة وخارج مدرسة واملعاشرة يف حياهتم. البيئة 

 اإلجتماعية تؤثر أثر إجيابيا وسلبيا.

 بطاقة الفهرس مباراة:  بحث الثالثملا .ت

  بطاقة الفهرس مباراةمفهوم  (0)

يقة صطالح هو طر االساليب. ويف األاألسلوب لغة هو الطريق ومجعه هو 

قائق ابلتفكري أو التعبري. واألسلوب عند حمبني شاح هو الطريقة للعمل ابحليعرب هبا 

األسلوب هو الطريقة لتسهيل يف عملية التعليم اسرتاتيجية  71واملفهومات منظمة.

علم يف مليتحقق هبا املعلم تناسب ابلنتيجة املقصودة. والتعليم تعين بعملية تقام هبا ا

  71ة الطالب يف كيفية اكتساب العلم.تربي

 جلعل الطالب انشطني يف طلب فكرة األخرين بطاقة الفهرس مباراةتطور 

وفكرهتم ولديهم اإلبتكار والكفاءة املقصودة يف التعليم. هم حيتاجون إىل بيئة 

  72حسنا.التعليم املبدعة املفرحة حىت يتطور الطالب تطورا 

                                                             
26 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Cet. III; Bandung: Remaja 

Rosdakarya), hal. 122. 
27 Syaiful DB, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 

45 
28 Ismail S, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: RaSAIL Media 

Grup, 2008), hal. 59 



25 
 

املواد  عملية التعليم إلعادة النظر يف يعين الطريقة بطاقة الفهرس مباراة

 نوانعاملتعلمة ابلطلب على األزواج من بطاقة الفهرس فيها السؤال أو اجلواب عن ال

التعاملية ليم التعاونية و عيبدع بيئة الت بطاقة الفهرس مباراة 75على البيئة املفرحة.

واملسؤولية يف قضاء الوظيفة املعطي يف لعب البطاقة. وهذا ليس أبمر جديد يف 

ملية عاإلسالم ألن اإلسالم أيمر ابلتعاون. وكذلك ليس أبمر جديد يف الرتبية. 

العربية. ويف  تعليم اللغةمن أسباب الضعف  والفشل يف  إحدىالتعليم الروتينية 

ل واملنهج واملصادر والوسائ سبب من ضعفهم يف املوارد البشريةهذا اجملال ت

واألسلوب واإلسترياتيجية واملدخل والتقومي يف عملية التعليم. ومن أجل الك، 

 ينبغي على التعليم أن يناسب ابلغرض املرجو وتنمية الطالب.

 بطاقة الفهرس مباراةأمهية  (7)

ليس فيه الغرض الينتفع شيئا، يعرب ابلشخص الذي متشي الذي العمل 

اليتجه. الرتبية هي عمل الوعي املقصود ينبغي عليه األساس القوي حىت اليفقد 

تشجع  لتسهيل املعلم يف إبداع البيئة اليت بطاقة الفهرس مباراةاالجتاه. وتقصد 

                                                             
29 Yena S, Penggunaan Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan 

Mengenal Sejarah Uang, 2015 
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رتابط اإلجيايب لالطالب أن حيتاجوا بعضهم بعضا تعين ابلرتابط اإلجيايب. تقصد ا

 ابلرتابط الغرضي والرتابط الوظيفي والرتابط املصدري والرتابط الدوري. 

 أال وهي:  بطاقة الفهرس مباراة وأما املزااي من 

 م الطالب أن يبادر كل الوظيفة املعطىيعلت .0

 تعزيز مسؤولية الطالب، ألن الوظيفة املعطى تسئل أمام الفصل .7

  أن ينافش ابلفوز تشجيع الطالب .3

 تفقيه يف املواد ويزيد نشاط الطالب .0

 دوام نتيجة التعليم، ألن املواد مناسبة برغبة الطالب .0

 31الوقت املستخدمة غري حمددة يف احلصة .1

 بطاقة الفهرس مباراةاخلطوات  (3)

 أال وهي:  بطاقة الفهرس مباراةوأما اخلطوات 

 عن املدة املتعلمةيعد املعلم البطاقات فيها األسئلة املكتوبة  .0

 البطاقات األخرى فيها األجوبة املكتوبة من األسئلة يف .7

 يبني املعلم نظام اللعب .3

                                                             
30 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 153 



27 
 

ينال كل الطالب البطاقة، بعضهم البطاقة فيها السؤال واألخرين البطاقة فيها  .0

 اجلواب

يطلب كل الطالب الزوج املناسبة من بطاقتهم، وجيلس قرب ممن له البطاقة  .0

 املناسبة

 متبادلة السؤال واجلوابيقرأ كل الزوج  .1

 .30تم هذه اللعبة ابلتبيان واخلالصةي .1

 بطاقة الفهرس مباراةاملزااي والنقائص  (0)

 له املزااي أال وهي:  بطاقة الفهرس مباراةويف 

 تنمية السرور والسعادة يف عملية التعليم .0

 اجتذاب الطالب على املواد املتعلمة .7

 تعليم املبدعةابداع بيئة ال .3

 اإلتقانترقية نتيجة التعليم إىل درجة  .0

 تقومي التعليم مجاعة بني املعلم والطالب .0

 أال وهي: له النقائص بطاقة الفهرس مباراةويف 

                                                             
31 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya: Pstaka Belajar, 2008), hal. 96 
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 حيتاج إىل وقت طويل يف قضاء الوظيفة وتقدميها .0

 ينبغي على الطالب أخذ الوقت املزيد .7

 تسبب إىل صلصلة الفصل حىت تزعج الفصل اآلخر .3

لدراسة العقد قبل بداية اوجود ومن هذه النقائص حنتاج إىل حتليل أال وهو 

قع يف بداية ، ألن تنظيم الفصل تبني املعلم والطالب لتكون بيئة التعليم إطمئناان

 التعليم.

 بطاقة الفهرس باراةاملعلم والطالب يف املاملبادئ التعاملية بني  (0)

ولية ومن تعريف التعليم أنه ينبغي على أن يبدع البيئة التعليمية املبادرة واملسؤ 

تواضعا الستماع م بطاقة الفهرس باراةيف تطبيق املالب، فينبغي على املعلم عند الط

رأية الطالب، وتعويد للطالب الهتمام على شرح املعلم عندما يعلم أو تقدمي 

اعطاء و الطالب، واحرتام على اختالف الفكرة، وتنمية على تفاؤلية الطالب، 

 االستجابة على شرح املعلم.

تعليم رئيس التعلم الذي يعد عملية ال بطاقة الفهرس باراةدور املعلم يف امل

وينظمها ويقيم هبا، ومعد وسائل التعلم إبعطاء السهوالت للطالب يف عملية التعليم 

اء املساعدة إعطعلى سبيل املثال إعداد مصادر التعلم وأدواهتا إعداد الوقت الكافية 
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الب على سيل التعلم عند الطحتليل املشكلة املوجودة، ورئيس اجللسة أي منظم 

واستقبال األسئلة من الطالب، مشجع للتعلم أي تشجيع على الطالب يف نشاط 

  37التعلم، واملقوم على نتيجة التعليم عند الطالب متجردا.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), hal. 158 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ

ابلكمي ألن و يسمى الباحث املدخل الكمي.  استخدميف هذا البحث 

الباحث حيتاج إىل البياانت على صورة اإلجتماعي يف املدرسة.كما قال بورهان بوغني، 

أن السلوك اإلجتماعي الذي له أعراض مرئية، وميكن مالحظته، وميكن تصوره وميكن 

 33 اجملتمع هو جمال حبثي الكمي.قياسه كمتغريات تظهر يف

،  رييبعلى النوع التصميم التجابملنهج التجرييب  الباحث مدخل الكمي أرادو 

 البحث حبثية هتدف إىل شرح العالقة السببية بني أحد متغري منهجالتجرييب هي  نهجامل

( لشرح هذه العالقة السببية، جيب على yو متغري  xو متغري البحث اآلخر )متغري 

 يقال التصميم 30للغاية وقياس متغريات البحث. الباحثني أن أيخذوا حتكمًا دقيقاً 

 التجرييب ألنه مل يقدر على التجربة الكاملة وميكن أن يتغري املتغري األخر.

 موعتنيبار القبلى والبعدي جملالباحث يف هذا البحث تصميم االخت استخدمو 

 بلييف هذ البحث سيقيم االختبار القيعين جمموعة التجريبة وجمموعة الضابطة. و 

                                                             
33 Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos. M.Si. Metodologi Penelitian Kuantitatif,(Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2017) hlm.42 
34 Dr. Sandu Sitoyo, M. Ali sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 

hlm.22 
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وبعد تطبيق األسلوب  .جملموعة التجريبة فقط بطاقة الفهرس مباراةتطبيق  جملموعتني مث

د املقارن يعين جت. هذه الطريقة ستكون فعاال ألنه جملموعتني سيقيم االختبار البعدي

 .حالة التجربة أو عدم التجربةتقارن بني اجملموعة الضابطة اليت 

 االختبار البعدي اإلجراءات االختبار القبلي اجملموعة
 𝑂1 𝑋  𝑂2 التجريبة
 𝑂1 -  𝑂2 الضابطة

 

𝑋 اإلجراءات : 

𝑂1  :االختبار القبلي 

 𝑂2  :االختبار البعدي  

 متغريات البحث  .ب

 املتغري املستقل (0)

 30األخرى. إىل املتغري املتغري اليت تتأثر تعين املسبب هي املتغري  املتغري املستقل

 .بطاقة الفهرس مباراةيف هذا البحث   املتغري املستقلو 

 التابع املتغري (7)

                                                             
35 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 

hal. 340 
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 املتغري التابعاألخرى.  ملتغرياليت تتغري بعد وجود أثر ا املتغري املستقل هي املتغري

 يف هذا البحث فعالية يف تعليم اللغة العربية.

 جمتمع البحث وعينته .ج

جمتمع البحث وعينته مها أمران مهمان يف البحث. جمتمع البحث هو 

 صفات وخصائص معينة حيددهاوالية اإلمجال تتكون من كائنات أو مواضيع هلا 

 (0551)اوقان، الباحث مث أيخذ االستنتاجات املستخلصة. وأما عينة البحث 

هو جزء من عدد وخصائص جمتمع البحث. فمجتمع البحث هلذا البحث هو 

 الب. وأما عينته هو ط بلوسواهلداية املتوسطة األهلية كارنج  طالب يف مدرسة

 .بلوسومدرسة اهلداية املتوسطة األهلية كارنج  الفصل السابع يف

 املصادر البياانت .د

نوعان. األول مصادر البياانت  ستعملها الباحثاتصدر البياانت اليت   

األساسية هي البياانت اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحثة من املصادر األوىل  

، مثل األساتيذ, واملشرفني, وكذلك 31نظمة أو اجلامعيةتعلقة ابملكاألشخاص امل

                                                             
الثانوية اإلسالمية الحكوميةباتو. قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم  مدرسةمشكلة تعليم مهارة الكالم في محمد حسن عبدهللا، 11

 84، ص 8167والتربية والتعليم، 
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األعضاء فيها. والثاين مصادر البياانت الثانوية هي البياانت اليت يتم احلصول عليها من 

 31ويكون يف شكل بياانت الواثئق واحملفوظات الرمسية.مصادر غري مباشر 

 البياانت األساسية (0)

ملصادر البياانت اليت يكتسبها حتريرها من البياانت األساسية هي ا

 خذ الباحث البياانت األساسية منأو  ملالحضة من مدة أساسية البحث.

  واملقابلة. الحضةاملو  االختبار

 البياانت الثانوية (7)

الثاين، مصادر البياانت الثانوية. هي البياانت اليت مجعها ومعاجلتها   

واإلنرتنيت.  32وعرضها الباحث من اآلخرين كاملعلومات من الكتب واجمللة

 .نوانعاليت تتعلق هبذا الوأخذ الباحث البياانت الثانوية هي الواثئق 

 أدوات البحث .ه

 الباحث األدوات البحث يف هذا البحث كما التال: استخدم

صفحة املالحضة ملعرفة أحوال الطالب يف عملية التعليم للطالب  (0)

 لوسوبيف مدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج الفصل السابع 

                                                             
37 Saifudin Azwar. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005) hlm. 36 

 محمد حسن عبدهللا، نفس المرجع 32 
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صفحة جمموعة األسئلة إلقامة االختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة  (7)

ارنج يف مدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية ك بطاقة الفهرس  مباراةفعالية 

 بلوسو

 طريقة مجع البياانت .و

 املالحظة (0)

املالحظة هي طريقة مجع البياانت ابملشاهدة واملراقبة الدقيقة لسلوك أو 

تؤدى املالحظة دورا أساسيا يف احلصول على معلومات عن  ظاهرة معينة.

وتكسب الباحثة هذه املالحظة للحصول على  35السلوك يف املواقف الطبيعية

تتثل هذه و تصوير األهداف والنتائج من التخطيط والتنفيذ والتقومي. البياانت 

. يبدر تومحاستهم يف عملية ال املشاركة أثناء العمليةالبياانت يف استجابة 

 شاركة.واإلتصال بني الباحث وامل

كانت املالحظة هلذا البحث تقام يف استيعاب املفردات أتثريا من األلعاب 

تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإل لكرتونية لطالب قسم 

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج

                                                             
ص.   (8112عمان : اليازوري ، ، )مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية البحث العلمي واستخدامعامرابراهيم قنديلجي، 11

861 
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 اإلختبار (7)

ختبار اللذي ي يعين اتنقسم اإلختبار إىل قسمني. األول، اإلختبار القبل

عليم. يقام به قبل تقدمي املواد املصممة ملعرفة إتقان املواد التعليمية قبل التطبيق الت

والثاين، اإلختبار البعدي يعين اختبار اللذي يقام يه بعد تقدمي املواد املصممة 

ملعرفة أتثري املادة املستخدمة لرتقية قدرة استيعاب الطالب. ويتصف اإلختبار 

 بار.ية، والصدق، وثبات اإلختعنوانصح يشتمل فيه ثالث نقاط تعين الاأل

، إاا بلغ  11يعين على األقل يف قيمة  معيار جناح الطالب يف االختبار

 الطالب يف تلك النتيجة ينجح يف اإلختبار.

 املقابلة (3)

املقابلة تصمم إلظهار   01املقابلة هي استقصاء لرأي عام لعينة ما.

 املبعوثة من األسئلة مما ورد فيه ملعرفة العموميات عنوانآراء جمموعة من خالل ال

 مدرسة  يفواملقابلة تقيم هبا الباحث أال وهو معلم اللغة العربية  عن ما املبحوثة.

 .بلوسواهلداية املتوسطة األهلية كارنج 

 حتليل البياانت أسلوب  .ز

                                                             
40 Gary Langer. About Response Rates: Some Unresolved. ABC News. 2017 
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الباحث لتحليل البياانت أسلوب اإلحصائي االستدالل يف هذا  استخدم

اليت حللها  . البياانتابطةالض ن فيها جمموعة التجريبة وجمموعةالبحث اليت يتضم

الباحث هي البياانت عن نتيجة تعليم الطالب اليت تتجلى من فروق املقياس املعدل 

-Tلرمز التائية )جملتمعني تقام ابلنتيجة الطلبة. وحتليل مستوى فروق نتيجة التعليم ا

test.) 

t= 𝑀𝑥−𝑀𝑦

√{
𝑥2+ 𝑦2  

𝑛1+ 𝑛2−2
} {

1

𝑛1
+ 

1

𝑛2
} 

 

 حيث: 

𝑀𝑥  :مقياس املعدل من جمموعة التجريبة 

𝑀𝑦  :مقياس املعدل من جمموعة الضابطة 

𝑥2  يف كل النتائج من جمموعة التجريبة: عدد التنوعي 

𝑥2 عدد التنوعي يف كل النتائج من جمموعة الضابطة : 

𝑛1 عدد الطالب يف جمموعة التجريبة : 

𝑛2 عدد الطالب يف جمموعة الضابطة : 
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 مراحل تنفيد التجريبة

 املراحل قبل تطبيق التجريبة

 حتديد جمتمع البحث وعينته (0)

 حتديد جمموعة التجريبة وجمموعة الضابطة (7)

 بطاقة الفهرس مباراةهو حتديد األسلوب التجربة أال و  (3)

 حتديد مادة البحث (0)

 املراحل يف عملية تطبيق التجريبة

 جملموعة التجريبة وجمموعة الضابطة إجراء االختبار القبلي (0)

 بطاقة الفهرس مباراةإجراء التجريبة لل (7)

 جملموعة التجريبة وجمموعة الضابطة إجراء االختبار البعدي (3)

 

 

 

 

 



38 
 

 الفصل الرابع

 وحتليلهاعرض البياانت 

توسطة يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلداية امل بطاقة الفهرس مباراةتطبيق  .أ

 بلوسواألهلية كارنج 

قام الباحث يف التعليم ثالثة أايم. وكل اللقاءات يستمر بساعة واحدة وقد  

 تكون زايدة الوقت أو أقصر منها.

طبيق إسرتاتيجية لي وتفقسم الباحث التعليم إىل ثالثة برامج وهي إختبار قب 

وإختبار بعدي. جيري اإلختبار أي قبلي وبعدي يومني وتطبيق أسلوب يوما واحدا. 

شخصا. قسم الباحث الطالب إىل فرقتني بتعبري كشف  31وعدد الطالب 

، وأما Aاخلضور، أما منرة األوىل إىل منرة مثانية عشر ق من فرقة التجريبة أي فرقة 

 .Bالباقي من فرقة الضابطة أي فرقة 

 أما يف تطبيق التعليم كما يلي: 

بدأ الباحث الدرس سالم ودعاء كما العادة وتعريف عن  ،اللقاء األول

نفس الباحث وأهدف هذا البحث. أما يف وسط التعليم شرح الباحث 

دقائق. وبعد الك يطلب  31البيت بقدر  عنوانعلى سبيل اإلمجال ابل
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األسئلة من تلك النص. وبعد الك  71الباحث الطالب إىل أن جييب 

ي . ويف آخر التعليم أإىل الباحث جعفري  على اإلجابة بالالطمت قد 

 ابملراجعة والسالم.م يالتعل الباحثإختتام، خيتتم 

عبري  بعد كلمات اإلفتتاح قسم الباحث الطالب إىل فرقتني بت اللقاء الثاين،

رة األولو إىل منرة العشرين من فرقة التجريبة أي فرقة كشف اخلضور، أما من

A وأما الباقي من فرقة الضابطة أي فرقة ،B قام الباحث يف فرقة .A 

ابسرتاتيجية األخرى  Bأستاا عزيز يف فرقة  أبسلوب بطاقة الفهرس وقام

 يف اللقاء األول. عنوانأي  عنوانومها بنفس ال

 عىالباحث  أسلوب منيتبع الطالب تعليمات استخدام  Aيف فرقة 

طاقة لكل التالميذ له بإتفاق البطاقة.  مباراةابستخدام أسلوب  عنوانال

واحدة فعليهم أن يبحثوا قرينة البطاقة منها. التلميذ الذي له البطاقة 

توى حي هذه الطريقةللسؤال يبحث التلميذ الذي له البطاقة للجواب. 

الك من  .العنصر املمتع حىت متتنع التالميذ للملل يف عملية التعليم

 عملية التعليم. الطالب نشطني وحريصني على كانت،  درسال

يف اللقاء اآلخري، جيتمع الطالب كلهم كما يف اللقاء  اللقاء الثالث،

األول. وبدأ الباحث الدرس بسالم ودعاء كما العادة. ويستمر ابإلختبار 
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 عدياإلختبار القبلي واإلختبار الب بنيفرق الهناك  هلملعرفة بعدي  ال

بكلمة م يعلالت الباحثآخري اللقاء، خيتتم  تهم. ويف آخري الدرس ونتيج

 الشكر واإلستعفاف مث يغلق ابلسالم. 

عن املبحث السابق يستدل أن اللقاء األول واللقاء الثالث أخذ الباحث  

البياانت يعين ابإلختبار. إختبار قبلي يف اللقاء األول و إختبار بعدي يف اللقاء 

ل التجريبة. يف فص بطاقة الفهرس مباراةالثالث. أما يف اللقاء الثاين قام الباحث 

  .ابسرتاتيجية األخرى قام أستاا عزيزويف فصل الضابطة 

هناك  Aويف تلك اللقاءات استدل الباحث أن يف تعليم الطالب فرقة  

ليس هناك التغري يف   Bاجلديد فوجد الطالب محاسة يف تعليم. أما فرقة   تغيريال

 نظر الباحث أي كما العادة يف تعليم. أما من جهة النتائج قد سيأيت حبثها.

وسطة يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلداية املت بطاقة الفهرس  مباراةفعالية  .ب

 بلوسواألهلية كارنج 

يف هذا البحث ستعرض البياانت بوجه نتائج الطالب وهي نتائج اإلختبار 

ستعرض  t-testقبلي ونتائج اإلختبار البعدي. وحتليل البياانت ابستحدام رموز 

 يف هذا البحث.

 موعة التجريبةنتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمج (1
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 صل الباحثحللمجموعة التجريبة  االختبار األوىل القبلي أي يف االختبار

ريبة  نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التج الطالب. أماعلى بياانت من نتائج 

 كما يلي:

 

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبة
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
 ضعيف 00 نور سيشان حيىي 0
 جناح 21 أنديكا بسويف ز 7
 ضعيف 11 ألبا زسكيا ن 3
 ضعيف 10 دنيسا أيو أنديرا 0
 جناح 21 شاك أليفيا 0
 ضعيف 10 حممد فاريل 1
 ضعيف 10 سانديكا فاريل فرباينشاه 1
 ضعيف 11 بيتاج أكرب فراينيت 2
 جناح 10 أيو موليداي 5
 ضعيف 00 إمرأة الصاحلة 01
 ضعيف 10 جااي سفوتراحممج  00
 ضعيف 10 حممد خري العلم 07
 ضعيف 11 أيو أنديرا 03
 جناح 10 إينتان فرماات ساري 00
 ضعيف 00 جهيا نيندا سيلفي ف 00
 ضعيف 00 رينا آميليا 01
 جناح 21 فوتري أيو موليداي 01
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 ضعيف 11 نصفي موليداي 02
 1101 العدد
 50،11 املعدل

لقبلي. ا يف االختباروهبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

أن الطالب الذين ها صيلمع تف 0030اكتسبت الطالب عدد النتائج= 

أشخاص فقط واألخرون مل ينجحوا يف اإلختبار يعين  0ينجحون يف اإلختبار 

 .13،10نتائجهم على الدرجة املعدلة= شخصا. وإاا اجتمعت  03

 إلختبار البعدي للمجموعة التجريبة كما يلي:وأما نتائج ا

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
 جناح 20 نور سيشان حيىي 0

 جناح 011 أنديكا بسويف ز 7

 جناح 21 ألبا زسكيا ن 3

 جناح 51 دنيسا أيو أنديرا 0

 جناح 50 شاك أليفيا 0

 جناح 20 حممد فاريل 1

 جناح 51 سانديكا فاريل فرباينشاه 1

 جناح 20 بيتاج أكرب فراينيت 2

 جناح 011 أيو موليداي 5

 جناح 10 إمرأة الصاحلة 01

 جناح 51 حممج جااي سفوترا 00

 جناح 50 حممد خري العلم 07
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 جناح 20 أيو أنديرا 03

 جناح 51 إينتان فرماات ساري 00

 جناح 20 جهيا نيندا سيلفي ف 00

 جناح 20 رينا آميليا 01

 جناح 011 فوتري أيو موليداي 01

 جناح 21 نصفي موليداي 02

 1151 العدد
 45،31 املعدل

لبعدي. ا يف االختباروهبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

أن الطالب الذين  هاصيلمع تف 0010اكتسبت الطالب عدد النتائج= 

نتائجهم على الدرجة ينجحون يف اإلختبار كلهم. وإاا اجتمعت 

 االختبارنتيجتهم بني  اكبري   امن هذه البياانت ظهر تغيري . 21،50املعدلة=

 .للمجموعة التجريبةالبعدي  االختبارو  القبلي

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة (2

صل حللمجموعة الضابطة  االختبار األوىل القبلي أي يف االختباراآلن 

موعة نتائج اإلختبار القبلي للمج الطالب. أماعلى بياانت من نتائج  الباحث

 الضابطة كما يلي:

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
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 ضعيف 10 ريب روج حنفي 0

 ضعيف 00 حممد رافا الفارزي 7

 ضعيف 10 كوكو أجنرا فردايساة 3

 ضعيف 10 دينو مسااي 0

 جناح 21 بانغ رااتماملكيكي هري  0

 جناح 11 فاريل نوفل دينو 1

 ضعيف 01 أرفا خفية أندايس 1

 ضعيف 10 حممد فاريف ساديوا 2

 ضعيف 00 ساندراي فرتا 5

 جناح 20 أراي فيال 01

 ضعيف 10 حممد عازف سيف هللا 00

 جناح 21 نوفل دينو 07

 جناح 11 أجنرا فردايساة 03

 ضعيف 01 شريل كايزا داوس أزيزي 00

 ضعيف 10 فريذ العلم 00

 ضعيف 10 حممد زافيان ديستا 01

 ضعيف 00 دافا فضلي زماوة 01

 ضعيف 10 رافا ساندراي فرتا 02

 1151 العدد
 51،11 املعدل

 

لقبلي. ا يف االختباروهبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

أن الطالب الذين ها صيلمع تف 0011اكتسبت الطالب عدد النتائج= 
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أشخاص فقط واألخرون مل ينجحوا يف اإلختبار يعين  0ينجحون يف اإلختبار 

 .10نتائجهم على الدرجة املعدلة= شخصا. وإاا اجتمعت  03

 تبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:وأما نتائج اإلخ

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
 جناح 11 ريب روج حنفي 0

 جناح 11 حممد رافا الفارزي 7

 جناح 11 كوكو أجنرا فردايساة 3

 جناح 21 دينو مسااي 0

 جناح 51 بانغ رااتماملكيكي هري  0

 جناح 10 فاريل نوفل دينو 1

 ضعيف 00 أرفا خفية أندايس 1

 جناح 11 حممد فاريف ساديوا 2

 ضعيف 11 ساندراي فرتا 5

 جناح 50 أراي فيال 01

 جناح 21 حممد عازف سيف هللا 00

 جناح 51 نوفل دينو 07

 جناح 10 أجنرا فردايساة 03

 ضعيف 00 شريل كايزا داوس أزيزي 00

 جناح 11 فريذ العلم 00

 جناح 11 حممد زافيان ديستا 01

 جناح 11 دافا فضلي زماوة 01

 جناح 11 رافا ساندراي فرتا 02
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 1011 العدد
 50،11 املعدل

لبعدي. ا يف االختباروهبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

أن الطالب الذين ها صيلمع تف 0300اكتسبت الطالب عدد النتائج= 

 3شخصا واألخرون مل ينجحوا يف اإلختبار يعين  00ينجحون يف اإلختبار 

من هذه . 13,10نتائجهم على الدرجة املعدلة= أشخاص وإاا اجتمعت 

لبعدي ا االختبارو  القبلي االختبارنتيجتهم بني  اصغري  االبياانت ظهر تغيري 

 للمجموعة الضابطة.

 للمجموعتني أسلوب حتليل نتائج اإلختبار (0

نتائج ل إىل البياانت يف شك جتا حيالطالب،  عند هناك تغيري هلإلثبات 

سبق وحيلل الباحث كما نتائج  وقد حصل الباحث على هذه ال الطالب.

 كما يلي:  tابستخدام الرموز  للمجموعتنيالبياانت أي نتائج اإلختبار 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
𝑥2 +  𝑦2  
𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2

} {
1

𝑛𝑥
+ 

1
𝑛𝑦

} 
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وغري الك، ولتسهيل املعرفتها خيتصر  nو 2yƩو 2xƩصطالح ملعرفة م

 الباحث كل نتائج يف اجلدول األيت:

 رقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة

1x 2x (x) 2x 
1y 2y (y) 2y 

0 00 20 01 0111 10 11 0 70 
7 21 011 71 011 00 11 00 770 
3 11 21 71 011 10 11 0 70 
0 10 51 70 170 10 21 00 770 
0 21 50 00 770 21 51 01 011 
1 10 20 71 011 11 10 0 70 
1 10 51 70 170 01 00 0 70 
2 11 20 70 170 10 11 0 70 
5 10 011 70 170 00 11 0 70 
01 00 10 31 511 20 50 01 011 
00 10 51 70 170 10 21 00 770 
07 10 50 31 511 21 51 01 011 
03 11 20 70 170 11 10 0 70 
00 10 51 00 770 01 00 0 70 
00 00 20 01 0111 10 11 0 70 
01 00 20 01 0111 10 11 0 70 
01 21 011 71 011 00 11 00 770 
02 11 21 71 011 10 11 0 70 
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N 
0030 0050 011 07211 0011 0300 000 0010 

 xƩ 2xƩ  yƩ 2yƩ 
 

Ʃx  = 460 Ʃy  = 145 

𝑛𝑥  = 18 𝑛𝑦  = 18 

Ʃx2 = 12800 Ʃy2 = 1475 

𝑀𝑥 =  
Ʃx

𝑛
= 25.5 𝑀𝑦 =  

Ʃy  

𝑛
= 8 

Ʃx2 =  Ʃx2 −
(Ʃx)2

𝑛
 

Ʃx2 =  12800 −
(460)2

18
 

Ʃx2 =  12800 −
211600

18
 

Ʃx2 =  12800 − 11755 

Ʃx2 =  1045 

Ʃy2 =  Ʃy2 −
(Ʃy)2

𝑛
 

Ʃy2 =  1475 −
(145)2

18
 

Ʃy2 =  1475 −
21025

18
 

Ʃy2 =  1475 − 1168 

Ʃy2 =  307 

 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
𝑥2 +  𝑦2  
𝑛𝑥 +  𝑛𝑦 − 2

} {
1

𝑛𝑥
+  

1
𝑛𝑦

} 
2

 

𝑡 =
25,5 − 8

√{
1045 +  307 
18 +  18 − 2

} {
1

18 +  
1

18
} 

2
 

𝑡 =
17,5

√{
1352 

34
} {

2
20

}
2
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𝑡 =
17,5

√2704
680  

2
 

 

𝑡 = 8,775 

𝑑𝑓 = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2 

𝑑𝑓 = 18 + 18 − 2 = 34 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 8,775 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑠𝑖𝑔. = 1% = 0,005 = 2,72839 
𝑑𝑓 = 34 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑠𝑖𝑔. = 5% = 0,025 = 2,03224 

 

( t hitungوحصل احتساب النتيجة أي ) tقد حسب الباحث ابستخدام رموز  

( وحبث الباحث عن نتيجة درجة من احلرية t tableمث قام الباحث ابلتعيني )  2،110=

(degree of freedom/df( من )t table فوجد أن النتيجة يف تقدير معنوي )0% 

 ابلتقدير كما يلي: 7,13770هي  %0والنتيجة يف تقدير معنوي  7,17235هي 

 7,172=  %0نتيجة تقدير معنوي  أكرب من 2،110ونتائج اإلحصائي = 

فرضية هذا البحث  Haمبعىن  7,137=  %0نتيجة تقدير معنوي  وكذلك أكرب من

 مقبول.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة البحث

توسطة يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلداية امل بطاقة الفهرس مباراةتطبيق  .أ

 بلوسواألهلية كارنج 

األسلوب هو طريقة يعرب هبا ابلتفكري أو التعبري. واألسلوب عند حمبني 

األسلوب هو الطريقة  00شاح هو الطريقة للعمل ابحلقائق واملفهومات منظمة.

ب ابلنتيجة املقصودة. تناسلتسهيل يف عملية التعليم اسرتاتيجية يتحقق هبا املعلم 

 07والتعليم تعين بعملية تقام هبا املعلم يف تربية الطالب يف كيفية اكتساب العلم

يعين الطريقة يف عملية التعليم إلعادة النظر املواد  بطاقة الفهرس مباراة

 نوانعاملتعلمة ابلطلب على األزواج من بطاقة الفهرس فيها السؤال أو اجلواب عن ال

ملية يبدع بيئة التعليم التعاونية والتعا بطاقة الفهرس مباراة 03على البيئة املفرحة.

واملسؤولية يف قضاء الوظيفة املعطي يف لعب البطاقة. وهذا ليس أبمر جديد يف 

                                                             
41 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Cet. III; Bandung: Remaja 

Rosdakarya), hal. 122. 
42 Syaiful DB, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 

45 
43 Yena S, Penggunaan Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan 

Mengenal Sejarah Uang, 2015 
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اإلسالم ألن اإلسالم أيمر ابلتعاون. وكذلك ليس أبمر جديد يف الرتبية. عملية 

ة. ويف ب الضعف  والفشل يف تعليم اللغة العربيالتعليم الروتينية إحدى من أسبا

هذا اجملال تسبب من ضعفهم يف املوارد البشرية واملنهج واملصادر والوسائل 

واألسلوب واإلسترياتيجية واملدخل والتقومي يف عملية التعليم. ومن أجل الك، 

 ينبغي على التعليم أن يناسب ابلغرض املرجو وتنمية الطالب.

جلعل الطالب انشطني يف طلب فكرة  بطاقة الفهرس ةمباراالغرض من 

 مباراةتقصد و . األخرين وفكرهتم ولديهم اإلبتكار والكفاءة املقصودة يف التعليم

عضهم لتسهيل املعلم يف إبداع البيئة اليت تشجع الطالب أن حيتاجوا ب بطاقة الفهرس

ط بعضا تعين ابلرتابط اإلجيايب. تقصد الرتابط اإلجيايب ابلرتابط الغرضي والرتاب

 الوظيفي والرتابط املصدري والرتابط الدوري.

التعليم اللغة العربية هو احملاولة اليت تسبب إىل أن يتعلم الطالب اللغة 

ربية ماهرا فيها. اللغة العربية هي إحدى من اللغات املتعلمة على سائر املسلمني الع

يف العامل. وكذلك هذه اللغة متعلمة يف إندونيسيا من املرحلة الطفولة، ألن معظمهم 

من املسلمني كما يتعلمون كتبهم تعين القرآن واحلديث. تتكون اللغة العربية إىل 

 الستماع ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة الكتابة.أربع مهارات أال وهو مهارة ا
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. وكل قام الباحث يف التعليم ثالث لقاءات بطاقة الفهرس مباراةيف تطبيق 

اللقاءات يستمر بساعة يف العادة وقد تكون زايدة الوقت أو أقصر منها. ويتضمن 

ما يف اللقاء أ على إختبار قبلي إختبار بعدي يف اللقاء األول ويف اللقاء الثالث.

داية يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهل بطاقة الفهرس مباراةالثاين قام الباحث 

 .بلوسواملتوسطة األهلية كارنج 

الفصل مبجموعتني، جمموعة التجريبة وجمموعة  وقّسم الباحث الك

الضابطة. قام الباحث يف جمموعة التجريبة ويف وجمموعة الضابطة قام أستاا يعين 

أستاا عزيز. أما يف جمموعة التجريبة قام الباحث الدرس كما العادة يعين يفتتح 

البيت  واننعابلسالم ودعاء وخيتتم ابلدعاء، ويف وسط الدرس شرح الباحث املدة ابل

 .بطاقة الفهرس مباراةابستخدام 

وسطة يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهلداية املت بطاقة الفهرس  مباراةفعالية  .ب

 بلوسواألهلية كارنج 

 موعةجم وقد سبق البياانت هذا البحث فظهر الفرق بني اجملموعتني أي
طالب يف أتثر ل بطاقة الفهرس مباراةالضابطة يعين تدل أن  التجريبة وجمموعة

 تعليمهم. أما الفرق بيهما كما يلي:
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هناك  جريبةجملموعة التيف تلك اللقاءات استدل الباحث أن يف تعليم الطالب  (0
 عة الضابطةجملمو التغيري واحلافز اجلديد فوجد الطالب محاسة يف تعليم. أما 

 ليس هناك التغري يف نظر الباحث أي كما العادة يف تعليم.
 ودرجة معدل 10,1هو=  يف اإلختبار القبلي جملموعة التجريبة درجة معدل (7

ويف تلك النتيجة يعرف أن جمموعة الضابطة  13,10جملموعة الضابطة = 
 أحسن من جمموعة التجريبة.

 ودرجة معدل 21,50هو=  يف اإلختبار البعدي جملموعة التجريبة درجة معدل (3
تلك النتيجة يعرف أن جمموعة التجريبة ويف  13,10جملموعة الضابطة = 

جمموعة الضابطة. وإاا يواجه بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي  أحسن من
بار القبلي إاا يواجه بني اإلخت ا فيها. أماكبري   اتغيري  جملموعة التجريبة فوجد

 صغريا فيها. اتغيري  واإلختبار البعدي جملموعة الضابطة فوجد
 %0أكرب من نتيجة تقدير املعنوي   2،110وظهرت نتيجة اإلحصائي =  (0

 Haمبعين  7,137=  %0وكذلك أكرب من نتيجة تقدير املعنوي  7,172= 
 مقبول أي فرضية البحث مقبول.

داية يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة  اهل بطاقة الفهرس مباراة أن وهذا دليل
 فّعال فيها. بلوسواملتوسطة األهلية كارنج 
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 ملخص نتائج البحث .أ

 مباراة ابستخدام العربية اللغة تعليم تدريس حول العلمي البحث إجراء انتهاء بعد
 صلتح بلوسودرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج السابع مب الصفيف  بطاقة الفهرس

 :التالية نتائج إىل الباحثة
 درسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنجمب بطاقة الفهرس مباراةاستخدم الباحث  .0

. ليمهناك التغيري واحلافز اجلديد فوجد الطالب محاسة يف تع ذه الطريقة. وهببلوسو
هذه احلماسة اليت حتتاج يف أي شيئ السيما يف عملية التعليم. بعد الك سنجد 

 السهولة ليصل إىل أهداف املرجو.
 لوسوبدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج مب بطاقة الفهرس مباراةإن استخدام  .7

أكرب من نتيجة التقدير معنوي   2،110فعال. هذا يظهر من نتيجة اإلحصائي: 
مبعىن أن  7,137=  %0وكذلك أكرب من نتيجة تقدير معنوي  7,172=  0%

Ha   ة بطاق مباراةفرضية هذا البحث مقبول. وهذا دليل على أن استخدام
 فعال. الفهرس

 
 

 اإلقرتاحات .ب

 اإلقرتاحات بعض الباحثة قامت السابقة، البحث نتائج عن البياانت من القاطان
 :اآلتية
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 .ليبلغ إىل أهداف التعليم املرجو فعال، بشكل ميشي العربية اللغة تعليم يكون ألن.  0 
 واملناسبة املمتعة الوسيلة أو الطريقةاألسلوب أو   استخدم أن العربية اللغة معلم على.  7

 .هذه الطريقة مثل ميكن
اللغة العربية، ألن ابستيعابه هناك املنافع  تعليم يف االهتمام يزيد أن للتالميذ ينبغي.  3

 الكثرية يف احلياة.
 البحث هلذا والتطوير التحسن القادم للباحث وميكن استمرار إىل حيتاج البحث هذا.  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 .راجعقائمة املصادر وامل

 املراجع العربية .1

مكتبة النهضية  :قاهرة  .طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية  .(1990) .م ,إبراهيم
 .املصرية

دار  :رايض .ماهيتها وطرائق تدريسها :املهارات اللغوية .(ه 1413) .ف .ع ,أمحد 
 .املسلم للنشر والتوزيع

 .دار الكتب العلمية :بريوت .القواعد األساسية للغة العربية .(.n.d) .أ ,أمحد

 .دار أمسة :رايض .البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه .(1997) .ع ,اوقان

 :الرابط .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأساليبة .(1989) .أ .ط ,رشيد
 .املنشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافة

 .العربية وعلم اللغة احلديث .(2018) .ب .ا ,أوريل & ,.م .د ,حممد

 .مكتبة لسان عريب :ماالنج

 املراجع األجنبية .2

 

 
Acep, H. (2011). Metodologi Pembelajaran BaHasa Arab. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Ahmad, I. (2009). Metodologi Pembelajaran BaHasa Arab. Bandung: Humaniora. 

Busyairi, M. (1994). Metodologi Pengajaran BaHasa Arab. Yogyakarta: 

Sumbangsih Offset. 



57 
 

Eveline, S., & Hartini , N. (2011). Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia 

Indonesia. 

Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV 

Pustaka Ilmu. 

Ismail, S. (2008). Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. 

Semarang: RaSAIL Media Grup. 

Muhaimin. (2008). Wacana Pengembangan Pendidikan Islam . Surabaya: Pustaka 

Belajar. 

Nana, S. (1995). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Ramayulis. (2001). Metodologi Pengajaran Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 

Risvia, N. F. (2017). Peranan Madrasah Dalam Meningkatkan Bahasa Arab Sebagai 

Bahasa Internasional. Jurnal An Nabighoh, 239. 

S Ulih, K. B. (1975). Suatu Pengantar Kedalam Metodologi Pengajaran. Salatiga: 

CV Saudara. 

Slameto. (2010). Belajar Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 

Syaiful, D. B. (2002). Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Yena, S. (2015). Penggunaan Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran IPS 

Pokok Bahasan Mengenal Sejarah Uang. Mimbar Sekolah Dasar, 94. 

 إ

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق
 

 

 

 

 

 



59 
 

 بلوسوحملة عن مدرسة  اهلداية املتوسطة األهلية كارنج  

 املوقع اجلغرايف  .أ

واريه كارنج   يف قرية دونو بلوسواهلداية املتوسطة األهلية كارنج توقع مدرسة 

 كما يلي:  Google Mapsمالنج وهو يف شارع كاراجنان . أما يف  بلوسو

 

 

 

 

 Google Mapsالصورة أيخذ من 

 هوية املدرسة

 بلوسو: مدرسة اهلداية املتوسطة األهلية كارنج    اسم املدرسة

 070730111117:  رقم احصاءت املدرسة

 : شارع كارجنان دونوواريه  عنوان املدرسة

 بلوسو: كارنج    الناحية

 : ماالنج   املنطقة

 : األهلية  حالة املدرسة
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 0523:   سنة التأسيس

 13001051110:    رقم اهلاتف

 اتريخ املدرسة .ب

. 0523مدرسة اهلداية املتوسطة يف السنة أسس املكرم األستاد إمساعيل  

هذا التأسيس تقصد يوفق موهبة الطلبة من معهد اإلسالمي اهلداية واملدرسة 

االبتدائية اهلداية. يف البداية القاعة اليت تستخدم يف التعليم هي قاعة مدرسة 

 االبتدائية. مث تبىن القاعة لتعليم يف املساء. 

ل سنة. على عملية التعليم عاما بعد عام وتزيد كتبىن املباين واملرافق لدعم  

فصول  02وكذلك تكثر الطلبة يف كل عام الدراسي. حىت اآلن عدد الفصل تبلغ 

نشاطات خارجيية. هذا اإلجناز أتدي إىل  2طالبا وتوجد  7720وعدد الطالب 

 .   Aجناح هذه املدرسة يف نيل االعتماد األكادميي على درجة 

 

 املدرسةورسالة  رؤية .ج

 رؤية املدرسة (0

فوق املنجوزة يف العلوم والتكنولوجي واملت بلوسوتكوين مدرسة اهلداية كارنج 

 يف اإلميان والتقوى
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 رسالة املركز (7

إقامة التعليم والتوجيه فعاال ليتطور الطالب أبحسن ما ميكن، وتفهيم قيمة  (أ

 اليت تبصر يف عادة التفكري والعمل املناسب على موهبتهم.

 غبة التعليم لطلبة املنجوزة ابلنتيجة والتشديد الفهم وتقدير شاملتنمية ر  (ب

 يف التفكري والعمل بسبب التأثري من الفهم واملهارة.

جعل املعلم يف ترقية تطوير املناهج الذي توجه إىل عملية التعليم املتحركة  (ج

 حىت تؤدي إىل تكوين كفاءة الطالب.

قوى اح يف ترقية اإلميان والتتنمية طاعة الطالب يف الدين اإلسالم كمفت (د

 واألخالق الكرمية.

جتهيز الطالب مهارات احلياة اليت متيل يف استيعاب تقنيات زراعة نبااتت  (ه

 الزينة الفضائية وتسويقها.

تنمية روح العائلة على جمتمع املدرسة واملقاربة اجلماعي وشراكة جلميع  (و

 املكوانت اإلجتماعية.
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 الرسالة االستئذانة
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 األسئلة لالختبار
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 عملية التعليم
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