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ABSTRACT
The selection of the right method in mufrodat learning must adapt to the needs of
students. Because a good method is a method that is suitable for use with students'
conditions during the learning process. The purpose of this study was to
determine the effectiveness of the make a match method in mufrodat learning. The
research method used is a comparative quantitative method by comparing the
value of one variable with other variables at different times. The instrument in this
study used a test. Data collection techniques using observation, tests, and
documentation. This research was conducted using the SPSS program. Data
analysis in this study was normality test and paired sample t-test (paired sample
test). The results showed that the paired sample t-test was a correlation of
effectiveness before using the make a match method and after using the make a
match method. The magnitude of the correlation x1 and x2 is 0.608 with a
significance of 0.000. And the success of using the make a match method in
mastering the mufrodat which shows that the value of t count is greater than t
table (10,672>2,045).
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مصتخلص البحث

 ألن.إن اختيار الطريقة ادلالئمة يف تعليم ادلفردات البد أن تطابق احتياجات الطالب
.الطريقة اجليدة ىي الطريقة ادلناسةة لالستددام م ررو الطالب أننا مملية التعليم
 يف تعليم ادلفرداتMake a Macth كان الغرض من ىذا الةحث ىو معرفة فعالية طريقة
وإتقاهنا ملى طالب الفصل احلادي مشر من ادلدرسة العالية األمريية بلوك أجونج
 طريقة الةحث ادلستددمة ىي طريقة الكمية ادلقارنة دبقارنة ييمة متغري م.ابنيواصلي
 تقنيات مج. استددمت األداة يف ىذا الةحث اختةارًا.متغريات أخرى يف أويات سلتلفة
 مت إجرا ىذا الةحث ابستددام.الةياانت ابستددام ادلالحظة واالختةارات والتونيق
t  ربليل الةياانت يف ىذا الةحث ىو اختةار احلالة الطةيعية واختةار.SPSS برانمج
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للعينة ادلزدوجة (اختةار العينة ادلزدوجة) .أرهرت النتائج أن اختةار  tللعينة ادلزدوجة كان
ارتةاطًا ابلفعالية يةل استددام طريقة جعل ادلطابقة وبعد استددام طريقة جعل ادلطابقة.
حجم االرتةاط  x1و  x2ىو  ..6.8م أعلية  ......وصلاح استددام طريقة ممل
ادلطابقة يف إتقان ادلفرودات شلا يدل ملى أن ييمة  tمدد أكرب من  tجدول
(.)2..45 >1.،672
الكلمة املفتاحية :فعالية ،طريقة  ،Make a Matchاملفردات

أ .مقدمة
يلة مشاركة طالب يف مملية التعلم بسةب يلة احلماس لالستماع التعليم ادلعلم،
وأيل استجابة ألسئلة ادلعلم ،ويلة تقدًن األسئلة ،وجو أيل متعة التعليمية ،حبيث يةدو
اىتماما
الطالب ابدللل والكسل .ويظهر اطلفاض استيعاب الطالب أن الطالب أيل
ً
جدا نتائج الطالب يف مملية تعلم اللغة العربية.
ابدلواد اليت يقدمها ادلعلم  ،وىو مؤنر ً

إحدى طرق التعلم ادلناسةة اليت ميكن استددامها لتوفري الفهم والنشاط للطالب
يف تعلم اللغة العربية ىي جعل طريقة التعلم متطابقة .طريقة  Make a Matchىي طريقة
تعليمي للعثور ملى أزواج من الةطايات اليت ربتوي ملى إجاابت أو أسئلة يةل انتها
الويت احملدد .يف طريقة

a Match

ادلساوة للةطايات .طريقة طريقة
السنة  ،1994طريقة طريقة

 ،Makeػلتاج جدا إىل الدية والسرمة ملى حبث

Make a Match

Make a Match

مت تطويره بواسطة لورىن جوريت يف

أو نقوذلا بتعيني ادلساوة ىي أحد الةدائل

اليت ميكن تطةيقها الطالب .يةدأ تطةيق ىذه الطريقة من األسلوب حيث يُطلب من
الطالب العثور ملى أزواج من الةطايات اليت سبثل اإلجاابت  /األسئلة يةل ادلهلة الزمنية،
ويتم منح الطالب الذين ميكنهم مطابقة الةطايات نقاطًا .يف تعلم طريقة

Make a

 ،Matchتتم دموة األطفال للتعلم وأننا اللعب .من خالل استددام طريقة

Make a
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 ،Matchمن ادلأمول أال يشعر األطفال ابدللل من طريقة التعلم الرتيةة .حىت يكون
األطفال متحمسني دلتابعة دروس اللغة العربية ىذه بشكل خاص .وأنمل أن يؤدي
استددام ىذا إىل طريقة صن ادلطابقة ميكن أن ػلسن نتائج تعلم الطالب (اناتشا سيدة
.)133 :2.2.
يف مملية تعلم اللغة العربية ،ىناك مناصر اللغوية غلب أخذىا يف االمتةار ،وىي
األصوات وادلفردات والقوامد .و يف ىذه احلالة سينايش الةاحثة ادلفردات فحسب.
ادلفردات ىي مةارة من رلمومة من الكلمات  ،سوا كانت األمسا والفعل أو احلر
تشكل لغة يعرفها الشدص  ،وسيتم استددام رلمومة الكلمات لتكوين مجل أو التواصل
هبذه اللغة .لذلك فإن ادلفردات ىي أحد العناصر اللغوية اليت غلب أن ميتلكها متعلمي
اللغات األجنةية دبا يف ذلك اللغة العربية .تزويد ادلفردات الكثرية سيدمم الشدص ملى
التواصل والكتابة تلك اللغة.
إن تعلم ادلفردات ليس فقط تدريس ادلفردات مث مطالةة الطالب حبفظها  ،بل
أكثر من ذلك  ،يعترب الطالب يادرين ملى إتقان ادلفردات إذا حققوا مدة مؤشرات
موجودة .ومن ىذه ادلؤشرات ىي:
 .1يدرة الطالب ملى ترمجة ظلاذج ادلفردات بشكل جيد.
 .2الطالب يادرون ملى إمادة الكتابة بشكل جيد و صحيح.
 .3أن يكون الطالب يادرين ملى استددامها ملى الًتكيب الكلمة بشكل صحيح ،
سوا يف الكالم أو الكتابة (أجيف ىريماوان.)11: 2.18 ،
بنا ً ملى الرأي السابق ،يفهم أن ادلؤشرات اليت غلب ربقيقها يف إتقان ادلفردات
ىي القدرة ملى ألفاظ و يرا ة ادلفردات  ،والقدرة ملى إمادة كتابة ادلفردات بشكل
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صحيح ،والقدرة ملى فهم ادلعٌت أو ترمجة ادلفردات تكون يادرة ملى استددامها يف
شكل اجلملة.

ب .الدراسة النظرية
 -1تعريف طريقة

Make a Match

يعد إنشا ظلوذج ادلطابقة أو الةحث من شريك جزًا من التعلم التعاوين  ،حيث

يتطلب أدوات يف شكل بطايات ربتوي ملى مواد يف شكل أسئلة وأجوبة مناسةة جللسة
أسلواب
ادلراجعة .ميكن ذلذا النموذج أن غلعل الطالب أكثر شغ ًفا ابلتعلم ألنو يستددم
ً
مثريا لالىتمام وغلعل الطالب نشطني .ينشط ىذا النموذج الطالب ح ًقا من خالل
ً
الةحث من إجاابهتم اخلاصة ملى األسئلة اليت طرحها أصديا آخرون .ابإلضافة إىل

ذلك ،يتعني ملى الطالب التعلم بنشاط يف التعلم من أجل ربديد اإلجابة الصحيحة .يف
معا يف رلمومات .يهد
ىذا النموذج  ،غلب أن يكون لدى الطالب حس العمل ً

إىل

التعر ملى خصائص كل فرد ورلمومة وفهمها .طريقة جعل ادلطابقة ىي نوع واحد من

أساليب التعلم التعاوين .مت تطوير ىذه الطريقة بواسطة (لوران جورران .)1994 :تتمثل
إحدى مزااي ىذه التقنية يف أن الطالب يةحثون من شركا أننا تعلمهم دلفهوم أو
موضوع ،يف جو شلت (رومسان.)223 :2.13 ،
طريقة

Make a Match

ىي ظلوذج تعليمي يدمو الطالب للعثور ملى إجاابت

لسؤال أو زوج من ادلفاىيم من خالل لعةة ورق ننائية (مفتاح اذلدى .)135 :2.12 ،
يعد إنشا طريقة  Make a Matchجزًا من التعلم التعاوين حيث يقوم ادلعلم يف
ظلوذج التعلم ىذا إبمداد بطايات ربتوي ملى أسئلة أو مشاكل وإمداد بطايات اإلجابة
مث يةحث الطالب من أزواج من الةطايات .بنا ً ملى فهم إجرا تطابق أماله  ،ميكن
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استنتاج أن إنشا ظلوذج ادلطابقة ىو نظام تعليمي يعطي األولوية للمهارات االجتمامية ،
أيضا ابإلضافة إىل التفكري بسرمة من خالل األلعاب للعثور ملى
ويتعاون  ،ويتفامل ً
شركا دبسامدة الةطايات ( سوايتنو .)72 :2..9 ،
السمة ادلميزة لطريقة  Make a Matchىي أنو لو مالية ونيقة خبصائص الطالب
مدموما بنشاط
الذين ػلةون اللعب .غلب أن يكون تنفيذ طريقة Make a Match
ً
الطالب للتحرك للعثور ملى شركا بةطايات تتطابق م اإلجاابت أو األسئلة ادلوجودة
ملى الةطاية .ينشط الطالب الذين يتعلمون ابستددام ن طريقة

Make a Match

يف

ادلشاركة يف التعلم حىت يتمكنوا من احلصول ملى ذبربة تعليمية مفيدة .يف تعلم صن
طريقة  ،Make a Matchتتم دموة األطفال للتعلم وأننا اللعب .من خالل استددام
طريقة  ،Make a Matchمن ادلأمول أال يشعر األطفال ابدللل من طريقة التعلم الرتيةة.
حىت يكون األطفال متحمسني دلتابعة دروس اللغة العربية ىذه بشكل خاص .وأنمل أن
يؤدي استددام ىذا إىل جعل طريقة

Make a Match

ميكن أن ػلسن نتائج تعلم

الطالب.
من الرأي أماله  ،ميكن استنتاج أن طريقة جعل ادلطابقة ىي أداة تستددم
كوسيط يف مملية التدريس والتعلم اليت ميكن رؤيتها حبيث ميكن تسليم ادلواد التعليمية
بشكل واضح وكامل وتعةئتها بطريقة أكثر جاذبية من خالل الةحث من أزواج ربتوي
ملى أسئلة وأجوبة وف ًقا للموضوع  /ادلادة اليت سيتم تسليمها .حبيث ميكن أن تدمم
مملية التعلم .يف ىذه احلالة يستددم الةاحث طريقة ممل ادلطابقة (نتاشا السيدة،
.)135 :2.21
من أزواج ربتوي ملى أسئلة
 -2خطوات تعليم طريقة

Make a Match
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ىناك العديد من االستعدادات يةل تطةيق طريقة
 ،)252-251 :2.13وىي:
أ .يقوم ادلدرس بطرح مدة أسئلة حسب ادلادة اليت يدرسها مث يكتةها ملى بطايات
Make a Match

(ىودى،

أسئلة.
ب .يقوم ادلعلم بعمل مفاتيح اإلجابة من األسئلة اليت مت إجراؤىا وكتابتها ملى بطايات
اإلجابة ،وسيكون األمر أكثر إاثرة لالىتمام إذا كانت بطايات األسئلة وبطايات
اإلجابة أبلوان سلتلفة
ج .وض يوامد ربتوي ملى مكافآت للطالب الناجحني ومقوابت للطالب الذين مل
ينجحوا
خطوات تعلم كيفية إجرا ادلةاراة ىي:
أ .يقوم ادلعلم إبمداد مدة بطايات ربتوي ملى مدة مفاىيم  /موضومات مناسةة
جللسة ادلراجعة (أحد وجهي الةطاية مةارة من بطاية أسئلة واجلانب اآلخر مةارة من
بطاية إجابة)
ب .ػلصل كل طالب ملى بطاية واحدة ويفكر يف اإلجابة أو السؤال من الةطاية اليت
ػلملها
ج .يةحث الطالب من أزواج لديهم بطايات تطابق بطاياهتم (بطايات األسئلة /
بطايات اإلجابة)
د .الطالب الذين ميكنهم مطابقة بطاياهتم يةل ادلهلة ػلصلون ملى نقاط
ه .بعد جولة واحدة  ،يتم خلط الةطايات مرة أخرى حبيث ػلصل كل طالب ملى
أبطاية سلتلفة من ذي يةل  ،وىكذا
و .خاسبة (رومسان .)224-223 :2.13 ،
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بنا ً ملى الرأي أماله  ،ميكن االستنتاج أن خطوات التعلم ذبعل ادلطابقة كما يلي:

أ .يقوم ادلعلم إبمداد مدة بطايات حسب ادلوضوع  ،وىناك بطايات أسئلة وبطايات
إجابة
ب .ػلصل الطالب ملى سؤال أو بطاية إجابة واحدة
ج .يفكر الطالب يف األسئلة أو اإلجاابت من الةطايات اليت حبوزهتم
د .يةحث كل طالب من زوج من الةطايات ادلطابقة
ه .كل طالب ينجح يف مطابقة الةطايات يةل نفاد الويت سيحصل ملى نقاط  ،بينما
الطالب الذين مل ينجحواتطابق الةطاية حىت ينتهي الويت مث تعايب
و .يطلب ادلعلم من أحد الزوجني تقدًن نتائجهما  ،وينتةو الطالب اآلخرون يقدم
الطالب مالحظاهتم ومدخالهتم فيما إذا كانت الةطاية مناسةة أم ال  ،ويؤكد ادلعلم
مال مة وحقيقة األسئلة واألجوبة من زوج العرض (سيدة نتاسيا .)136 :2.2. ،
 -3تعريف املفردات
ادلفردات ىي رلمومة من الكلمات أو ادلفردات اليت يعرفها شدص أو كيان آخر ،
عر مفردات الشدص ملى أهنا رلمومة من مجي الكلمات اليت
أو جز من لغة معينة .تُ َّ
يفهمها ذلك الشدص ومن ادلرجح أن يستددمها لةنا مجل جديدة .وف ًقا ذلورن  ،فإن
ادلفردات ىي رلمومة من الكلمات اليت تتكون منها اللغة .إن دور ادلفردات يف إتقان
ادلهارات اللغوية األرب ضروري للغاية كما ذكر فالليت ىو أن القدرة ملى فهم ادلهارات
اللغوية األرب تعتمد بشكل كةري ملى إتقان الفرد للمفردات.
 ،/اتريخ الدخول .)2.21/4/1.
 -4جوانب ووظائف تعليم املفردات

(https // passgrade.co.id
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يف تعلم اللغة العربية يتم التأكيد ملى أربعة اجلوانب ،وىي :االستماع ،والكالم،
والقرا ة ،والكتابة.
وم ذلك ،يف ادلرحلة االبتدائية يتم الًتكيز ملى مهارات االستماع والكالم كأساس
اللغة .يف مرحلة التعليم ادلتوسط ،يتم تدريس ادلهارات اللغوية األربعة بطريقة ادلتوازنة .أما
ادلستوى ادلتقدم للتعليم فريكز ملى مهارات القرا ة والكتابة ،حبيث يُتوي من الطالب أن
يكونوا يادرين ملى الوصول إىل ادلراج العربية ادلدتلفة .ىذه اجملاالت األربعة الرئيسية
ىي أىدا غلب تطويرىا للطالب.
يتم دمج دروس اللغة العربية يف ادلناىج الدراسية يف ادلدرسة م رلمومات من ادلواد
موضوما زلليًا.
موضوما أساسيًا  ،وليست
موضوما أو
الدينية .لذلك  ،تعترب اللغة العربية
ً
ً
ً
يهد تطةيق مواد اللغة العربية يف ادلناىج ابدلدارس إىل ما يلي:
أ .تنمية القدرة ملى التواصل ابللغة العربية شفهيًا وكتابيًا  ،ويشمل ذلك أرب مهارات
اللغوية ىي مهارة االستماع  ،مهارة الكالم ،مهارة القرا ة ،و مهارة الكتابة.

ب .رف مستوى الومي أبعلية اللغة العربية كواحدة من اللغات األجنةية لتصةح أداة
التعلم الرئيسية وخاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.
ج .رف مستوى الومي أبعلية اللغة العربية كلغة أجنةية لتصةح أداة التعلم الرئيسية
وخاصة يف دراسة مصادر التعليم اإلسالمي.
بعد دراسة اللغة العربية  ،من ادلتوي أن يكون لدى الطالب القدرة ملى الوصول
إىل ادلعرفة واستددام اللغة العربية كوسيلة لفهم تعاليم ومصادر التعاليم اإلسالمية بشكل
موجها لتشجي القدرات وتوجيهها
صحيح .حبيث يكون موضوع اللغة العربية
ً
موضوما ً
وتنميتها وتعزيزىا وتعزيز ادلويف اإلغلايب ذباه اللغة العربية ملى الصعيدين االستقةايل
واإلنتاجي .القدرة ملى االستيعاب ىي القدرة ملى فهم كالم اآلخرين وفهم القرا ة.
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القدرة اإلنتاجية ىي القدرة ملى استددام اللغة كوسيلة للتواصل شفهيًا وكتابيًا( .وزارة
الدين بالد إندونيسيا :2..8 ،ادللحق  3أ  ،الفصل السادس)

ج .منهجية البحث
منهج الةحث ادلستددم يف ىذا الةحث ىو منهج الةحث الكمي .ونوع ىذا ىو
الةحث ادلقارن ،أي الةحث الذي يتم إجراؤه دلقارنة ييمة متغري واحد م متغريات أخرى
يف أويات سلتلفة .تستددم ىذه الدراسة أكثر من مينة (سوغييونو .)2. :2.17 ،
والسكان يف ىذا الةحث من طالب الصف احلادي مشر من ادلدرسة العامرية بلوك
أكونج بنيوصلي دبجموع  3.طالةًا .طريقة أخذ العينات ابستددام أخذ مينات التعداد
ىي طريقة أخذ العينات مندما يتم استددام مجي أفراد اجملتم كعينات .يتم ذلك غالةًا

شدصا (سففراينتو و ماخفوذ:2.1. ،
يليال  ،أيل من 3.
مندما يكون مدد السكان ً
ً

 .)188وكانت العينات ادلأخوذة من ىذا الةحث  3.طالةًا.

د .نتيجة البحث
 )1حتليل البياانت واختبار الفرضيات
جدول  :1نتيجة اإلختبار األول واإلختبار اآلخر
NILAI POST
)TEST (X2
100
100
100
60
100
100
100
100
65

NILAI PRE
)TEST (X1
100
100
70
25
55
30
40
100
45

NAMA

NO

Alimatul Amalia
Alfina Istifada
Amanda Feby Nur Kholiqoh
Ana Restiana Dewi
Arina Mana Sikana
Asa Ana
Ayu Rindi Antika
Aziyatul Fitria
Dyah Nur Shalsabila

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dyan Aujela Hisnu A.
Durotus Salamah
Devi Yunita Safitri
Faiqotul Himmah
Fatta Arta Utami
Hirlina Nailul Muna
Iva Zulfiatul Jannah
Jeannyta Eka M.
Khilma Nabila
Khoirotul Azizah
Lutfhi Qotrun Nada
Liana Maulidina
Lia Hikmatul Ulya
Naisa Milhatul Hawa
Ulfiyatul Fitriyah
Venda Afrischa W.
Wulan Aprita
Widarti Puspita Sari
Yustika Anita
Yuyun Septiani
Nadya Habibah

55
50
30
60
65
60
55
75
30
80
50
85
65
55
80
30
55
60
70
60
35

100
95
80
100
100
100
90
100
80
100
100
100
100
100
100
75
80
85
95
90
60

2.21 ، معاجلة الةاحثة:ادلصدر

 اختبار احلالة الطبيعية.أ
2 جدول

2.21 SPSS  نتائج:ادلصدر
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من اجلدول ،حصل اختةار

vonlioK-vorooooloK

أحادي العينة ملى أريام

احتمالية أو -2( giSop.vnoالذيل) .ابستددام مستوى الداللة =  ....5ايةل  aHإذا
كانت ييمة األعلية>  ...5وارفض

.a

إذا كانت ييمة األعلية < = .a ....5ال

يتم توزي الةياانت بشكل طةيعي = aH .يتم توزي الةياانت بشكل طةيعي .ييمة  inoيف
جدول اختةار

vonlioK-vorooooloK

للعينة الواحدة لعمل طريقة مطابقة يف إتقان

ادلفرودات ىي  ، ..2..وىي أكرب من  )...5 >..2..( ...5حبيث يتم توزي
الةياانت بشكل طةيعي.
ب.اختبار  Tالبسيط املقرتن
اجلدول 3

ادلصدر :نتائج 2.21 ، vSvv

حصل ادلتغري

1X

ملى متوسط  ، 59،..واالضلرا

ادلعياري ، 21،229

ومتوسط اخلطأ ادلعياري  .3،876مدد احلاالت اليت يتم تشغيلها ىو  .3.حصل ادلتغري
 2xملى متوسط  ، 91.83واضلرا معياري  ، 12.763وخطأ معياري 2.33.
يوضح جدول إحصائيات العينات ادلقًتنة القيمة الوصفية لكل متغري يف العينة
ادلزدوجة.
 .1ػلتوي االختةار السابق ملى متوسط ييمة (متوسط) يةلغ  59...من  3.بياانت.
مت احلصول ملى توزي الةياانت (االضلرا
3.876

ادلعياري)  21229م خطأ معياري
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 .2ػلتوي االختةار النهائي ملى متوسط ييمة (متوسط)  91.83من  3.بياانت .مت
احلصول ملى توزي الةياانت (االضلرا

ادلعياري) الذي مت احلصول مليو 12،763

م خطأ معياري 2،33.
اجلدول 4

ادلصدر :نتائج 2.21 ، vSvv

كان مدد احلاالت اليت صلحت  3.حالة .كان ارتةاط العينات ادلزدوجة ىو ارتةاط
الفعالية يةل استددام طريقة جعل ادلطابقة وبعد تطةيق طريقة ادلطابقة .حجم االرتةاط
 1xو  2xىو  ..6.8م أعلية  .....لذلك ىناك مالية بني الفعالية يةل استددام
طريقة ادلطابقة وبعد استددام طريقة جعل ادلطابقة (األحكام اخلاصة بتحديد يةول
ورفض الفرضية إذا األعلية أيل من أو تساوي  ...5مث يتم يةول  aHورفض .)a
إذا مت الرجوع إىل معامل االرتةاط من خالل جدول دبعدل خطأ  :5م 3. = N
 ،يتم احلصول ملى جدول  ...361lابلنسةة لألحكام  ،إذا كان مدد  lأكرب من
جدول  ،lيتم يةول فرضية العمل ( ...361 >..6.8 .)aHحبيث تكون ىناك مالية
بني الفعالية يةل إجرا طريقة ادلطابقة والفعالية بعد إجرا طريقة ادلطابقة
اجلدول 5

ادلصدر :نتائج 2.21 ، vSvv

245

TADRIS AL-ARABIYAT: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Arab
Vol.1 / No.2: 233-251, Juli 2021,
)ISSN : 2774-6100 (Online

االختةار الةسيط ادلقًتن أدانه ىو نتيجة ربليل اختةار  ، tوادلتوسط يةل وبعد ىو
 32833-دبتوسط خطأ معياري يةلغ  ، 3،.76أو اضلرا

معياري أو اضلرا

معياري

 .16،85.مدد  Tىو  1.،672-م  29درجة من احلرية مند مستوى خطأ  :5أو
نقة  .:95يف االختةار ننائي الذيل م داللة ......
كةريا بني فعالية الطالب يةل إمطائهم طريقة جعل
وخلص إىل أن ىناك فريًا ً
ادلطابقة وبعد إمطائهم طريقة جعل ادلطابقة.
 .2املناقشة والتفسري
أ .فاعلية

ekaM

eta e

يف تعليم املفردات

من اجلدول مت احلصول ملى مينة واحدة من جدول اختةار

-vorooooloK

 4.1 vonlioKأبريام احتمالية أو -2( giSop.vnoالذيل) .ابستددام مستوى الداللة =
 ....5ايةل

aH

إذا كانت ييمة األعلية>  ...5وارفض  .aإذا كانت ييمة األعلية

< = .a ....5ال يتم توزي الةياانت بشكل طةيعي = aH .يتم توزي الةياانت بشكل
طةيعي .ييمة  inoيف جدول اختةار

vonlioK-vorooooloK

للعينة الواحدة لعمل طريقة

مطابقة يف إتقان ادلفرودات ىي  ، ..2..وىي أكرب من )...5 >..2..( ...5
حبيث يتم توزي الةياانت بشكل طةيعي.
وف ًقا لصياغة ادلشكلة ونتائج الةاحث يف ىذه الدراسة  ،فإن ادلشكلة اليت سيتم
حبثها ىي :فاملية طريقة ممل ادلطابقة يف إتقان ادلفرودات يف الصف احلادي مشر
طالب ادلدرسة العلمية الثالثة مدرسة مليا األمريية للعام الدراسي  2.21/2.2.لذلك
أرهرت نتائج الدراسة أن ارتةاط العينات ادلزدوجة ىو ارتةاط الفعالية يةل استددام
طريقة جعل ادلطابقة وبعد تنفيذ طريقة ادلطابقة .حجم االرتةاط  1xو  2xىو (
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 )..6.8م أعلية ( ).....لذلك ىناك مالية بني الفعالية يةل استددام طريقة
ادلطابقة وبعد استددام طريقة ادلطابقة  ،ميكن رؤية الةياانت يف اجلدول .4.3
لذلك ىناك فرق كةري بني يةل وبعد استددام طريقة جعل ادلطابقة وبعد
استددام طريقة جعل ادلطابقة .تظهر نتائج احلساابت وكذلك نتائج الةاحثني بوضوح أن
كةريا بني يةل وبعد تطةيق طريقة جعل ادلطابقة.
ىناك فريًا ً

بعد أن يام الةاحث بتطةيق أسلوب ادلطابقة  ،رهرت العديد من ادلزااي يف فصل

تعلم اللغة اللغة العربية مثل( :ادلصدر :معاجلتها بواسطة ابحثني .)2.21 ،
 .1التعلم النشط واجلو ادلمت
 .2التعلم أكثر إاثرة لالىتمام
 .3زايدة القيمة
أصةحت أوجو القصور اليت وجدىا الةاحثون يف تطةيق طريقة ادلطابقة يف الفصل
صاخةة .أوضحت وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا ( )2..8أن جوانب تعلم اللغة
العربية اليت مت التأكيد مليها ىي االستماع والتحدث والقرا ة والكتابة .تعمل مملية
التعلم اليت ربقق ادلطابقة ملى تطوير جوانب القرا ة واالستماع والكتابة اليت يتم ذبميعها
دورا نشطًا يف التعلم.
يف التعلم ادلمت  .حبيث يلعب الطالب ً
كشف رومسان ( )2.13أن

Htaa

Hta H

ىي طريقة تعلم من خالل دموة

الطالب للعب دور نشط يف العثور ملى زوج اإلجابة الصحيح يف جو لطيف .يةل
اختةارا أوليًا من الةاحث وأنتجوا درجات مل
تطةيق طريقة إجرا ادلطابقة  ،أجرى الطالب
ً
تصل إىل ىد

التقييم كما ىو مذكور يف الصفحة .مث طةق الةاحثون طريقة صن

ادلطابقة حيث سبت دموة الطالب للتعلم أننا اللعب.
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موضحا
طريقة جعل ادلطابقة ذلا مزااي وميوب .نقلت ىدى ( )2.12رأي يل
ً

مزااي طريقة جعل ادلطابقة  ،دبا يف ذلك:
 .1التعلم النشط واجلو ادلمت
 .2التعلم أكثر إاثرة لالىتمام
 .3تزايد الفرح يف التعلم
 .4ىناك زايدة يف القيمة
 .5ينمو الشعور ابلتعاون ادلتةادل
 .6والدة تعاون ديناميكي

الدراسة السابقة اليت تضمنتها ىذه الدراسة ىي من يةل ىنئة الصفية بعنوان
"تطةيق أسلوب ادلطابقة يف إتقان مفردات مهارات التحدث يف ادلواد العربية للفصل
الراب مدرسة إبتدإية دارالسالم بنا ً ملى نتائج الةحث النومي وادلنايشات اليت مت إجراؤىا

ايضا مت ذلك  ،ميكن استنتاج أن تطةيق طريقة ادلطابقة ميكن أن ربسن إتقان ادلفردات
دلهارات التحدث ادلواد العربية للفصل الراب مدرسة إبتدإية دار السالم مرياندونغ جااي
اتىون التدريس  2.2./2.19بنا ملى نتائج ادلقابالت م معلمي اللغة العربية و
نتائج االستةيان  ،أن تطةيق طريقة جعل ادلطابقة يف إتقان ادلفردات للتحدث جيد.
حدنت الزايدة ألن طريقة جعل مطابقة ذلا خصائص مثل التعاون واللعب وادلكافآت
شلتعا
جوا تعليميًا ً
(ىدااي) حىت يتمكن الطالب من العمل ً
معا يف حل ادلشكالت وزبلق ً
وشلتعا ونشطًا.
ً
الةحث من طريق .حسيم روزيدي بعنوان "تطةيق طريقة التوفيق يف ربسني حفظ

ادلفردات يف ادلواد العربية لطالب الصف اخلامس مدرسة ابتدائية مثويل الفالح انميب
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كاراصلرغلو مانيار جريسيك" مام  .2.13الةحث ادلستددم ىو ظلوذج حبث مملية
الفصل م نتائج الةحث التالية:
دائما من
ربسني حفظ ادلفردات ابستددام طريقة جعل ادلطابقة ،يعاين الطالب ً
زايدة تةدأ من معدل النجاح يةل ازباذ اإلجرا بنسةة  ، :38بعد إجرا االختةار للدورة
األوىل بنسةة  :67وزايدة الدورة الثانية إىل  . :83ىذا يثةت أن طريقة ممل ادلطابقة
جدا لتعلم اللغة العربية  ،خاصة يف حفظ ادلفرودات.
مناسةة ً
ب.استخدام طريقة

ekaM

eta e

وف ًقا لصياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة  ،فإن ادلشكلة اليت غلب العثور مليها
ىي:كيف يتم إتقان ادلفرودات ابستددام طريقة جعل ادلطابقة طالةات يف الصف
احلادي مشر من برانمج العلوم ريم الثالث من ادلدرسة العالية األمريية العام الدراسي
2.21/2.2.لذا فإن نتائج الدراسة تظهر ذلكقيمة  tمدد أكرب من  tاجلدول
( )2،.45 >1.،672ىناك زايدة كةرية بعد استددام طريقة جعل ادلطابقة  ،وميكن
رؤية الةياانت يف اجلدول 4.4
إتقان ادلفرودات غلب أن يعر سياق أنواع ادلفرودات .وأوضح سويناردي من
تقسيم سياق أنواع ادلفرودات  ،ومنها:
 )1مهارات اللغة
أ .ادلفردات اليت غلب فهمها
ب .مفردات الكالم
ج .كتابة ادلفردات
د .ادلفردات احملتملة
 )2ادلفردات حسب معناىا
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أ .الكلمات الدالة
ب .كلمة وريفة
ج .كلمة رلمعة
 )3ادلفردات حسب اخلصائص
أ .كلمة مهمة
ب .كلمة رئيسية خاصة
 )4ادلفردات حسب االستددام
أ .ادلفردات النشطة
ب .ادلفردات السلةية
حبث كومسياتني بعنوان "تطةيق النموذج" .خطب للزواج لتحسني نتائج تعلم اللغة
العربية لطالب الصف الراب يف مدرسة إبتدإية تولوماكوع "يف مام  .2.14كان الةحث
ادلستددم ظلوذج حبث

RgC

م نتائج الةحث التالية :التعلم ابستددام ظلوذج ادلطابقة

ميكن ربسني نتائج تعلم اللغة العربية .معدل صلاح التعلم ربسن بشكل جيد .ميكن
مالحظة ذلك من خالل ادلؤشر النجاح يف شكل ييمة سلرجات وممليات تعلم الطالب
التعلم .ستحدد مملية التعلم فهم نتائج التعلم .وصلت ييمة سلرجات تعلم الطالب يف
االختةار األويل إىل ييمة  :41.17مث ارتفعت إىل  :73.52يف الدورة األوىل  ،ويف
زادت الدورة الثانية إىل  .:97ييمة نتيجة التعلم ىذه النجاح يف معايري جيدة.

هــ .االستنتاج
وف ًقا لصياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة  ،فإن ادلشكلة اليت تريد اكتشافها ىي:
فعالية طريقة  Make a Macthيف إتقان ادلفردات لدى طالةات يف الصف احلادي مشر
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من برانمج العلوم ريم الثالث من ادلدرسة العالية األمريية العام الدراسي 2.21/2.2.
لذلك تظهر نتائج الدراسة أن ارتةاط العينات ادلزدوجة ىو ارتةاط للفعالية يةل تنفيذ
طريقة ادلطابقة وبعد تنفيذ طريقة ادلطابقة .حجم االرتةاط  1xو  2xىو  ..6.8م
أعلية  .....لذلك توجد مالية بني الفعالية يةل استددام طريقة ادلطابقة وبعد
استددام طريقة جعل ادلطابقة .لذلك ىناك فرق كةري بني يةل وبعد استددام طريقة
جعل ادلطابقة وبعد استددام طريقة جعل ادلطابقة.
وف ًقا لصياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة ،فإن ادلشكلة اليت تريد اكتشافها ىي:وجود
يف إتقان ادلفردات لدى طالةات يف الصف احلادي مشر من برانمج العلوم ريم الثالث
من ادلدرسة العالية األمريية العام الدراسي  .2.21/2.2.لذا فإن نتائج الدراسة تظهر
ذلكقيمة  tاحملسوبة أكرب من جدول  )2.45 >1.،672(tىناك زايدة كةرية بعد
استددام طريقة جعل ادلطابقة.
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