
 Index) تطابق بطاقة الفهرسةاسرتاتيجية  استخدام فعالية

Card Match) من ادلدرسة  لصف الثامنيف ا تعليم الرتكيبل
 بنجرماسني 2ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 
 بحث العلميال

 الستيفاء بعض الشروطلكلية الرتبية والتعليم  مقدم
 لنيل درجة السرجاان
 ىف الرتبية اإلسالمية

 
 

 إعـداد:
 هادى حاج

 ٖٕٕٛٗٙٓٔٓٔ:  رقم القيد

 
 

 جامـعة أنتسـاري اإلسـالمية احلكـومية 
  كلـية الرتبيـة و التعليم 
 قسـم تعليـم اللغـة العربيـة 

 جنــرماســنياب
 ه  ۱٤۳9م / ۲٠18

  



 ب 
 

 إقرار الطالب

 : كاآليت  وأبنيحتت  وقعأان ادل
 ىادى حاج:    االسم

 ٖٕٕٛٗٙٓٔٓٔ :رقم قيد الطالب
 : تعليم اللغة العربية   القسم

 و التعليم : الرتبية   الكلية 
 

أقّر أبن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفري شرط لنيل درجة السرجاان ىف تعليم اللغة 
 العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت عنوان:

تعليم ل (Index Card Match) بطاقة الفهرسةتطابق اسرتاتيجية  استخدام فعالية
 بنجرماسني 2من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لصف الثامنيف ا الرتكيب

 ادعى وإذا. اآلخر أتليف أو غريي إبداع من زورتو وما بنفسي وكتبتو حضرتو
 على ادلسؤولية أحتمل فأان حبثي من ليس فعال أنو وتبني أتليفو من أنو ستقباالا أحد

 أنتساري جامعة والتعليم الرتبية كلية على أو ادلشرف على ادلسؤولية تكون ولن ذلك،
 .بنجرماسني احلكومية اإلسالمية

 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
   م ٕٛٔٓيو يون بنجرماسني ،

 
 

 ىادى حاج
ٕٕٖٔٓٔٓٙٗٛ 

 
 



 ج 
 

  ادلوافقة
 Index) تطابق بطاقة الفهرسةاسرتاتيجية  استخدامفعالية  : البحث العلمي دبوضوع

Card Match ) من ادلدرسة لتعليم الرتكيب يف الصف الثامن
 بنجرماسني ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ىادى حاج : الطالب
 ٖٕٕٛٗٙٓٔٓٔ : رقم قيد

  ٖٜٜٔ كتوبرأ ٖ أمونتاي : ادلكان واتريخ الوالدة
 تعليم اللغة العربية  : القسم
 الرتبية والتعليم : الكلية

 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ : سنة دراسية
ىادى وافق  حاجه الطالب : أعد لذيبعد االطالع على البحث العلمي ا 

 إىل رللس ادلناقشة. اادلشرفان على تقدميه
 ٕٛٔٓ يويونجنرماسني، اب    
 ادلشرف الثاىن ولألادلشرف ا
 
 

 ادلاجسرت الرمحن توفيقالدكتور 
 ٖٜٜٜٕٜٜٗٓٓٔٓٔٓٓٗٚٔرقم قيد ادلوظف : 

 
 

 ادلاجسرت حاج دمحم كامل رما أنصر
 ٕٔٗٓٔٓٚٔٓ: درس رقم ادل

 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 والتعليم بكلية الرتبية
 امعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةجب

 

 

 حسب هللا ادلاجستري
 ٕٕٖٕٕٕٜٓٓٔٔٓٓٗٔٚٚٔرقم قيد ادلوظف : 



 د 
 

  االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة
 Index) تطابق بطاقة الفهرسةاسرتاتيجية  استخدامفعالية البحث العلمي بعنوان:   

Card Match ) من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية لتعليم الرتكيب يف الصف الثامن
 قد دافع عن ٖٕٕٛٗٙٓٔٓٔىادى ، رقم القيد:  حاج و :كتب  ذيال، بنجرماسني ٕ

ىذا البحث العلمي أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم 
 اللغة العربية، وذلك يف:

 اإلثنني:    اليوم  
 ٕٛٔٓيوليو  ٖٓ:    التاريخ  
 (A) ٘٘،ٔٛ:  بدرجة كون مقبواليو   

 عميد كلية الرتبية والتعليم
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 

 األستاذة الدوكتوراة احلاجة جويرية، ادلاجستري
 ٕٖٜٜٗٓٓٓٙٛٔٙٓٔٓٓٙٔرقم التوظيف: 

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات األساتذة:  
 (رئيس ادلناقشة)مشرف و  ادلاجسرت ،الدكتور توفيق الرمحن. ٔ

  ٖٜٜٜٕٜٜٗٓٓٔٓٔٓٓٗٚٔرقم قيد ادلوظف : 

 (أعضاء ادلناقشة) ادلاجسرت نور ليلى،. ٕ
 ٕٖٜٜٜٜٔٓٓٓٛٔٚٔٓٔٚٔ رقم قيد ادلوظف :

 

 (أعضاء ادلناقشة) ادلاجسرت رمحات صادقني،. ٖ
  ٕٖٕٕٕٜٔٔٓٓٔٔٚٚٔ رقم قيد ادلوظف :



 ه 
 

 ملخص البحث
 Index Card) تطابق بطاقة الفهرسةاسرتاتيجية  استخدامفعالية  .م ٕٛٔٓ .هادى حاج

Match ) ادلتوسطة اإلسالمية من ادلدرسة لتعليم الرتكيب يف الصف الثامن
. قسم تعليم اللغة العربية. كلية الرتبيّة البحث العلمى. بنجرماسني ٕاحلكومية 

حاج  :وادلشرف الثاين، الرمحن ادلاجسرت توفيقالدكتور : األولوالتعليم. ادلشرف 
  ادلاجسرت دمحم كامل رما أنصر

 Index Card) الفهرسةتطابق بطاقة اسرتاتيجية . تعليم تركيب :الكلمة الرئيسية 

Match) 

 
 تطذذذابق بطاقذذذة الفهرسذذذةاسذذذرتاتيجية  اسذذذتخدامفعاليذذذة  ىذذذذا البحذذذث العلمذذذى يقذذذدم

(Index Card Match ) مذذن ادلدرسذذة ادلتوسذذطة اإلسذذالمية لتعلذذيم الرتكيذذب يف الصذذف الثذذامن
 .يومياتنا يف ادلدرسةابدلدة ، بنجرماسني ٕاحلكومية 

 تطذذابق بطاقذذة الفهرسذذةىذذل اسذذتخدام اسذذرتاتيجية ىذذذا البحذذث ىذذي:  واألسذذةلة يف
(Index Card Matchيكذون فعذذاال )الصذذف  طذذالب الرتكيذذب لذذدى  يف حتسذذني نتذذائي تعلذذيم

 ؟ بنجرماسني ٕمن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن 
 يعين يعمل البحث إىل (Field Research) بحث ادليداينالنوع البحث ىو 

يف تعليم الرتكيب ل (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةاسرتاتيجية  استخدام
لذلك قام  .بنجرماسني ٕمن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لصف الثامنا

ستخدام تصميم البحث التجريى و اب (kuantitatif) الباحث ابستخدام مدخل كمي
(eksperimen.)  الضابطةالتجربية و ىي رلموعة  تنيالباحث رلموع يستخدمبحث اليف، 

لمجموعة ل"ب"  والصف الثامن (eksperimen) مجموعة التجربيةللالصف الثامن "أ" 
من  وىو مجلة امسية الرتكيب اإلسنادي . وادلواد يف ىذا البحث يعين (kontrol) الضابطة

 مبتدأ واخلرب.
 



 و 
 

 H0ادلقبولة و   Haف Sig (2 Tailed) > 0,05  تعتلق علىأما نتائي البحث 
بدرجة ادلغزى  قبولةادل H0و ردودة ادل Haف Sig (2 Tailed) < 0,05 ادلردودة و إذا 

ٓ،ٓ٘ = ،دّل ىذا النتائي أن قيمة ادللحوظ يف اجملموعة التجريبية واجملموعة  و
𝛼ر من درجة ادلغزى صغو ىو أ ٔٓٓ،ٓ يعينالضابطة  = و ىذا احلال تدّل  0,05
يف  حصائيةذات داللة االتوجد  تعين مردودة. H0مقبولة و  Haف على أن 

تطابق ستخدام اسرتاتيجية الذين يتعلمون اب التجرييب اجملموعاالختبار البعدي بني 
غري الذين يتعلمون ب الضابطي اجملموعو  (Index Card Match) بطاقة الفهرسة

يستخلص أن  .(Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةاستخدام اسرتاتيجية 
يف  تعليم الرتكيبل (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةاستخدام اسرتاتيجية 

 .فعالكون ي بنجرماسني ٕمن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لصف الثامنا
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Skripsi ini menyajikan tentang penggunaan strategi Index Card Match 

dalam pembelajaran tarkib untuk siswa kelas VIII MTsN 2 Banjarmasin. Dengan 

materi keseharian di sekolah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah penggunaan strategi 

Index Card Match efektif dalam meningkatkan pembelajaran tarkib untuk siswa 

kelas VIII MTsN 2 Banjarmasin? 

Jenis Penelitian Penelitian Lapangan (Research Research) yaitu 

menggunakan strategi Index Card Match dalam pembelajaran tarkib untuk siswa 

kelas VIII MTsN 2 Banjarmasin. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian peneliti menggunakan dua kelas yaitu kelas 

eksperimental dan kelas kontrol, kelas delapan "A" kelas eksperimen dan kelas 

delapan "B" untuk kelas kontrol. Materi dalam penelitian ini yaitu tarkib isnadi 

jumlah ismiyah dari mubtada dan khabar. 

Hasil penelitian mengacu pada Sig (2 Tailed)   > 0,05 maka Haditerima dan 

H0ditolak dan Sig (2 Tailed) > 0,05 maka Haditolak dan H0diterima. Dan pada 

hasil penelitian, nilai hitung pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 0,00, yang 

mana 0,00 > 0,05 Hal tersebut menunjukkan bahwa  Haditerima dan H0ditolak, 

Maka terdapat perbedaan yang signifikan pada postest di kelas eksperimen yang 

pembelajarannya mengunakan strategi Index Card Match dan kelas kontrol yang 

pembelajarannya tidak menggunakan strategi Index Card Match. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penggunaan strategi Index Card Match dalam pembelajaran 

tarkib di kelas VIII MTsN 2 Banjarmasin adalah efektif. 



 ح 
 

 شعار
              

    
 ٕسورة يوسف" اآلية 

 

اَ ِمْن ِديِْنُكم"  "تَذَعلَُّمْوا الَعَربِية، فَِإَّنَّ
 )عمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر(

  



 ط 
 

 إهداء

إىل والدي احملبوبني وإىل دى ىذا البحث العلمي أى

اللذين يعطوين   احملبوبنييتوإىل إخوا جدي وجديت

دائمني احلماسة، الدعاء، الدافعة، النصيحة، والتضحية  

 تبديال.الذي اليبدذلا 

 Persaudaraan Ssetia يف ادلنظمة أصحايبوإىل مجيع  

Hati Terate  التعليم اللغة العربية بفصل "ج"  قسمو

، شكرا كثريا على حسناتكم و عفوا على كل ٕٕٔٓ

  أخطائي

  



 ي 
 

 الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
احلمذذد ر رب العذذادلني وبذذو نسذذتعني علذذى أمذذور الذذدنيا والذذدين والصذذالة والسذذالم 

 أمجعني. أّما بعد....على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدان دمحم وعلى الو وصحبو 

 وابدئ ذي بدء يستعدين أن أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل: 
 أنتسذذاري اجلامعذذة كذذرئيس ادلاجسذذتري الذذرمحن رليذذب الذذدكتور األسذذتاذ ادلكذذرم مساحذذة .1

 . ابجنرماسني احلكومية اإلسالمية

 جويريذذذة ادلاجسذذذتري كعميذذذد كليذذذة الرتبيذذذةاحلاجذذذة ادلكرمذذذة األسذذذتاذة الذذذدكتورة  مساحذذذة .2
 جنرماسني.ابمعة أنتساري اإلسالمية احلكومية والتعليم جا

لقسذم  سذكرتريكودمحم انضذر ادلاجسذتري   رئيسكذادلكرم حسب هللا ادلاجستري   مساحة .3
معذذذذة أنتسذذذذاري اإلسذذذذالمية احلكوميذذذذة تعلذذذذيم اللغذذذذة العربيذذذذة كليذذذذة الرتبيذذذذة والتعلذذذذيم جا

 جنرماسني.اب

حذاج دمحم   وادلشرف الثذاين، الرمحن ادلاجسذرت توفيقالدكتور ادلشرف األول  ادلكرم مساحة .4
 على إرشادمها للباحث يف كتابة ىذا البحث العلمي. ادلاجسرتكامل رما أنصر 

 العربيذذة اللغذذة تعلذذيم قسذذم يف والتعلذذيم الرتبيذذة بكليذذة احملاضذذرين مجذذع ادلكذذرمني مساحذذة .5
 .للباحث النافعة ادلمعلومات يعطونين اّلذين

 والتسذذذهيل والتوجيذذذو ابدلسذذذاعدة الّذذذذين واألصذذذدقاء الذذذزمالء جلميذذذع اجلزيذذذل والشذذذكر .6
 .العلمي البحث ىذا لكتابة للباحث

  



 ك 
 

 

وال يفوت الباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة ىذا البحث العلمي، وما 
 أحسن للقارئني أن يقرتحوا للباحث ابقرتاحات إصالحية.

 رئني عامة. آمني عسى هللا أن ينفع ىذا البحث العلمي للباحث خاصة وللقا

 م ٕٛٔٓ نيوبنجرماسني،    يو 
 الباحث

 
 

 ىادى حاج
ٕٕٖٔٓٔٓٙٗٛ 

 

 

 

 

 

  



 ل 
 

 حمتوايت البحث
 

 الصفحة ادلوضوع
 

      ........................................................... صفحة الغالق 
 أ  .......................................................... صفحة ادلوضوع 

 ب  .............................................................. إقرار الطلب
 ج  ................................................................... ادلوافقة

 د  ............................................ ةعتماد من طرف جلنة ادلناقشاال
 ه  ........................................................... ملخص البحث

 ز  ........................................... ملخص البحث ابللغة اإلندونسية
 ح  .................................................................... شعار
 ط  .................................................................... إىداء

 ي  ........................................................... الشكر والتقدير
   ل  ........................................................... زلتوايت البحث

  س   ............................................................. قائمة اجلدول
 ف  ............................................................. ادلالحق قائمة

 
 قدمة: ادلالباب األول

 ٔ  ....................................................... البحثخلفية  -أ 
 ٗ  .......................................................أسةلة البحث  -ب 
 ٘  ..................................................... التحديد اإلجراء -ج 
 ٛ  ...................................................... اف البحثأىد -د 



 م 
 

 ٛ  ........................................................  البحث أمهّية -ه 
 ٛ  ................................................... الدراسات السابقة -و 
 ٜ  ................................... ادلسلمات األساسية وفرضية البحث -ز 
 ٓٔ  ....................................................... البحثىيكل  -ح 

 
 اإلطار النظرى :الباب الثاىن

 ٕٔ  ....................................................... تعليم الرتكيب -أ 
 ٕٔ  ................................................... تعريف تعليم  .ٔ
 ٖٔ  ....................................... تعريف القواعد اللغة العربية .ٕ
 ٗٔ  ........................................... تعريف القواعد النحوية .ٖ
 ٙٔ  .................................................. تعريف الرتكيب .ٗ
 ٚٔ  ................................................... أنواع الرتكيب .٘
 ٛٔ  .......................................... أىداف تدريس الرتكيب .ٙ
 ٜٔ  .............................................. طرق تعليم الرتكيب .ٚ

 ٕٕ  .................................................... اسرتاتيجية التعليم -ب 
 ٕٕ  ......................................... التعليمتعريف اسرتاتيجية  .ٔ
 ٕٕ  ............................ تطابق بطاقة الفهرسة تعريف اسرتاتيجية .ٕ
 ٕٗ  ................. تطابق بطاقة الفهرسةخطوات استخدام اسرتاتيجية  .ٖ

 
 منهج البحث: الباب الثالث

 ٕٙ  ................................................. البحث ومدخلوع ن -أ 
 ٕٙ  ...................................................... تصميم البحث -ب 
 ٕٚ  ................................................. وعينتو البحث رلتمع -ج 



 ن 
 

 ٕٛ  .................................................. البياانت ومصادرىا -د 
 ٕٛ  ................................................ أساليب مجع البياانت -ه 
 ٖٓ  .................................................... تصميم القياسات -و 
 ٕٖ  ............................................... أساليب حتليل البياانت -ز 

 
 حتليل البياانت ومناقشتها: الباب الرابع

 ٖٚ  ................................................عن ميدان البحث حملة -أ 
 ٛٗ  ....................................................... تقدًن البياانت -ب 
 ٜ٘  ............................................. و تفسريىا تحتليل البياان -ج 

 
 امةاخل :الباب اخلامس

 ٘ٙ  ..................................................... خالصة البحث -أ 
 ٙٙ  .................................................... توصيات البحث -ب 

 
 قائمة املصادر واملراجع

 ٚٙ  ............................................................. ادلصادر -أ 
 ٚٙ  ....................................................... ادلراجع العربية -ب 
 ٛٙ  ..................................................... ادلراجع األجنبية -ج 

 
 ادلالحق

 
 

 



 س 
 

 قائمة اجلدول

 صفحة موضوع رقم

 ٕٚ عينة البحث يف جمموعة التجربية والضابطة ٔ.ٖ

 ٜٕ أساليب مجع البياانت ومصادرىا وأدوات مجعها وأساليب حتليلها ٕ.ٖ

 ٖٔ تصميم القياسات ٖ.ٖ

 ٖٔ تفسري حصول تعليم الطالب ٗ.ٖ

 ٖٚ بنجرماسني ٕصورة عاّمة يف من مدرسة  ٔ.ٗ

 ٜٖ اآلالت واألجهزة ادلدرسّية ٕ.ٗ

 ٓٗ حال رئيس ادلدرسة ٖ.ٗ

 ٔٗ بنجرماسني ٕ عدد ادلدرسني من مدرسة ٗ.ٗ

 ٘ٗ وّظفنيعدد ادل ٘.ٗ

 ٙٗ بنجرماسني ٕمدرسة  حوال الطالب ىفأ ٙ.ٗ

 ٛٗ نتائي اجملموعة الضابطة االختبار القبلي ٚ.ٗ

 ٓ٘ االختبارالقبلي نتائي اجملموعة التجريبية ٛ.ٗ

 ٖ٘ تنفيذ التعليم يف ىذا اجملموعة الضابطة ٜ.ٗ



 ع 
 

 ٗ٘ تنفيذ التعليم يف ىذا اجملموعة التجريبية ٓٔ.ٗ

 ٘٘ نتائي اجملموعة الضابطة االختبار البعدي ٔٔ.ٗ

 ٚ٘ االختبار البعدي نتائي اجملموعة التجريبية ٕٔ.ٗ

 ٓٙ لإلختبار القبلينتيجة الطالب  ٖٔ.ٗ

 ٓٙ خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة االختبار القبلي ٗٔ.ٗ

 ٔٙ خالصة االختبار التجانس من نتيجة االختبار القبلي ٘ٔ.ٗ

 ٕٙ خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة االختبار البعدي ٙٔ.ٗ

 ٕٙ خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة االختبار البعدي ٚٔ.ٗ

 ٖٙ خالصة االختبار التجانس من نتيجة االختبار البعدي ٛٔ.ٗ

 ٗٙ من نتيخة االختبار البعدي uخالصة اختبار  ٜٔ.ٗ

 

 

 

 

 



 ف 
 

 قائمة ادلالحق
 

 رقم موضوع
 ٔ قائمة الرتمجة

 ٕ يف الفصل الضابطي ختطيط تنفيذ التعليم
 ٖ يف الفصل التجريب ختطيط تنفيذ التعليم

 ٗ األسةلة لالختبار القبلي
 ٘ األسةلة لالختبار البعدي

 ٙ قائمة نتائي االختبار القبلي يف الفصل الضابطي
 ٚ قائمة نتائي االختبار البعدي يف الفصل الضابطي

 ٛ قائمة نتائي االختبار القبلي يف الفصل التجرييب
 ٜ قائمة نتائي االختبار البعدي يف الفصل التجرييب

 ٓٔ يف االختبار القبليالعدد الرتاكمي و ادلعيار االحنراف 
 ٔٔ العدد الرتاكمي و ادلعيار االحنراف يف االختبار البعدي

 ٕٔ االختبار الطبيعية يف نتيجة االختبار القبلي
 ٖٔ االختبار الطبيعية يف نتيجة االختبار البعدي

 ٗٔ االختبار التجانس يف االختبار القبلي
 ٘ٔ االختبار التجانس يف االختبار البعدي

 ٙٔ uاالختبار 
 ٚٔ دليل ادلقابلة الشفهية للمعلمة و رئيس ادلدرسة



 ص 
 

 ٛٔ الرساالت
 ٜٔ السرية الذاتية للباحث

 

 

 


