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صالملخّ   

 Snowball م التعاوين "يالتعل ظلوذج تطبيق. 2019اجلنة, مفتاح. 

Throwing " السابع  يف تعليم اللغة العربية لطبلب الصف دافع التعّلملًتقية
ياعكوع جناعاف فونوروجو  3" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  أ"

اللغة  تعليم. قسم البحث العلمى ـ. 2019 – 2018السنة الدراسية 
اجلامعة اإلسبلمية احلكمية فونوروجو. العربية كلية الًتبية والعلـو التعليمية 

 .ادلشرؼ الدوكتور أندوس حسن ادلاجستَت

 الكلمة األساسية : تعليم التعاوين, دافع التعّلم. 

بادلدرسة خلفية ىذا البحث ىي أعلية االسًتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية. 
ياعكوع جناعاف فونوروجو ىي واحدة من  3احملمدية ادلتوسطة اإلسبلمية 

ادلدارس اليت تغرس قيم الًتبية اإلسبلمية. تطبق عملية التعلم يف ىذه ادلدرسة 
بادلدرسة ادلتوسطة   .ادلدارس اليت ال هترب يف مدرسةطريقة مباشرة. 

اختار الكثَت منهم مغادرة . ياعكوع جناعاف فونوروجو 3اإلسبلمية زلّمدية  
الفصل ، والنـو ، وأحبلـ اليقظة ، وادلزاح مع أصدقائهم أثناء التعلم. ليس 
من ادلستحيل أف يتغَت فهم الطبلب لتعلم اللغة العربية. ىذا يدؿ على وجود 

كع وفقط مع األصدقاء الذين ، وفقا لو ، من الطبلب الذين يرغبوف يف التس
نفس ادلستوى مثلو. وىذا يؤدي إىل الطبلب األذكياء الذين ؽليلوف إىل أف 

العديد من ىذه الظواىر  يصبحوا طبلبًا أكثر ذكاًء وأكثر دتيبًل إىل االضلناء. 



 

 

 اليت نواجهها يف ادلدارس اليت ال هترب اختار الكثَت منهم مغادرة الفصل

ث تكوف ىناؾ حاجة إىل اسًتاتيجيات تعليمية جديدة أكثر تنوًعا. حبي.
اسًتاتيجية تعلم رمي كرة الثلج ىي واحدة من التعلم التعاوين )التعلم 

كانت صياغة ادلشكلة والغرض من   Snowball Throwingالتعاوين( باستخداـ 
لج ىذه الدراسة ىو معرفة كيف فازت عملية تطبيق إسًتاتيجية رمي كرة الث

دلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ايف تعلم اللغة العربية  يف الفصل السابع "أ" 
 ياعكوع جناعاف فونوروجو.  3احملمدية 

(. وصف تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين 1الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة 
(. معرفة نتائج 2يف حتسُت الدافع التعليمي.  Snowball Throwingلنمط 

احلافز التعليمي للفصل السابع "أ" بعد تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين لنمط 
.Snowball Throwing 

تستخدـ ىذه الدراسة طريقة البحث يف الفصل الدراسي واليت يتم تنفيذىا 
( 1يف دورتُت حيث يتم دترير كل دورة من خبلؿ أربع مراحل ، وىي: )

( انعكاس 4( مراقبة العمل ؛ و )3( تنفيذ اإلجراءات )2التخطيط للعمل )
 اإلجراءات. الطريقة ادلستخدمة ىي وصفية كمية. اذلدؼ من ىذا البحث

يف تعلم اللغة العربية يف  Snowball Throwingىو تطبيق إسًتاتيجية رمي 
ياعكوع  3ة احملمدية دلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية االفصل السابع "أ"  

جناعاف فونوروجو, بينما كاف ادلتلقي ذلذا احلدث من طبلب الصف السابع 
،  ونوروجوياعكوع جناعاف ف 3احملمدية دلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ا"أ" 



 

 

طالًبا. موضوع اجلاين ىو الباحث أو ادلعلم. تقنيات مجع  17واليت تصل إىل 
البيانات ادلستخدمة ىي التحليل الفٍت التفاعلي مبا يف ذلك مراحل اخلفض ، 

ل رمي  ؽلكن لتطبيق ظلوذج التعلم .وعرض البيانات ، والتحقق من البيانات
 االختبار بعد ما نتائجمتوسط تحسُت نتائج تعلم الطبلب. وشهد كرة الثلج
 البيانات من إليو ينظر أف ؽلكن وىذا ، جيدة زيادة دورة كل يف للطبلب
الت تعلم معد نتائج ارتفعت عليها احلصوؿ مت اليت البيانات من. الرصدية

٪. وىذا يزيد أيًضا من فهم الطبلب للمواد  87.1الطبلب من ٪ إىل 
"منزيل". من الوصف أعبله ، ؽلكن استنتاج أف التعليمية باللغة العربية حوؿ 

يمكن أف يزيد من الدافع. النشاطات: يُرى لرمي كرة الثلجتطبيق ظلوذج التعلم
أيًضا أف الدافع لدى الطبلب للمشاركة يف التعلم يزداد من كونو جيًدا 
 وشلتاًزا. وبادلثل ، تتزايد أنشطة ادلعلم ، وىو قادر على إدارة عملية تعلم اللغة

 .العربية بشكل أكثر نشاطًا وابتكاًرا وإبداًعا وفعالية وسرور

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 الباب األول

 المقدمة

  ﴿ أ ﴾. خلفية البحث

م ىو عملية التفاعل بُت الطبلب يالتعل
اليت تضم ادلعلمُت  وادلعلمُت وموارد التعلم يف بيئة التعلم

والطبلب الذين يتبادلوف ادلعلومات. تعلم اللغة العربية ىو 
عملية تفاعل الطبلب مع ادلعلمُت وموارد التعلم اليت 

ل ادلعلمُت والطبلب الذين يتبادلوف ادلعلومات حوؿ تشم
اللغة العربية. كما ىو احلاؿ مع التعلم اآلخر ، يشتمل 

أىداؼ التعلم ، تعلم اللغة على مكونات تتضمن 
 . وادلنهجية وتقييم التعلم

و اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعّّب هبا العرب 
، مادة دراسية اللغة العربية ىي  عضوفو يف. 1عن أغراىم

مادة دراسية اليت حتفيز، وتوجيو ، وتطوير ، وتنمو 
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على اللغة العربية  القدرات وتنمو موقف اإلغلايب جتاه
اإلنتاجية. القدرة اإلستقبالية ىي القدرة اإلستقبالية أو 

فهم زلادثة شخصا وفهم القراءة، بينما القدرة اإلنتاجية 
ستخداـ اللغة أداة اتصاؿ شفهية وكتابية. إلىي القدرة ا

إف القدرة باللغة العربية وموقف إغلايب جتاه يف اللغة العربية 
مهمة جدا يف ادلساعدة على فهم مصادر التعاليم 

ية ، ىو القرآف واحلديث ، وكذلك الكتب باللغة اإلسبلم
العربية ادلتعلقة باإلسبلـ للطبلب. وذالك السبب ، يتم 
إعداد اللغة العربية يف ادلدرسة لتحقيق الكفاءات اللغوية 
األساسية ، واليت تتضمن أربع مهارات لغوية يتم تدريسها 
بشكل متكامل ، وىي االستماع والكبلـ والقراءة 

 2.والكتابة
يتطلب ادلعلم من أجل نقل التعلم طريقة أو 
وسيلة للوصوؿ إىل ادلرحلة اليت يرغب فيها ادلعلموف. 
الطريقة أو الطريقة تدعم بشكل كبَت صلاح ادلعلم يف 
نشاطات التعلم اخلاصة بو. باإلضافة إىل ذلك ، ينصح 
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بشدة التقييم يف هناية كل درس لكل معلم حىت يعرؼ 
معرفة الطبلب ويعرؼ مدى فعالية ادلعلم مستوى تطور 

 .الطرؽ اليت استخدمها يف ىذا التعلم
لكن العدد احملدود من ادلعلمُت الذين يدركوف 
أعلية استخداـ ظلوذج التعلم غلعل ادلعلمُت يثبتوف نوًعا 
واحًدا فقط من طرؽ التعلم اليت يتقنوهنا. ونتيجة لذلك ، 

الطبلب األقل فإننا نواجو يف كثَت من األحياف عدًدا من 
حتفيزًا للمشاركة يف التعلم ، ال سيما يف تعلم اللغة العربية 
وىي لغة أجنبية مل يسبق لو مثيل من قبل. العديد من 
ىذه الظواىر اليت نواجهها يف ادلدارس اليت ال تفلت من 

ياعكوع  3بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية   مدرسة
يد منهم مغادرة الفصل وقد اختار العد. جناعاف فونوروجو

الدراسي ، والنـو ، وأحبلـ اليقظة ، والنكتة مع 
أصدقائهم أثناء التعلم. ليس من ادلستحيل أف ؼلتلف فهم 
الطبلب يف تعلم اللغة العربية. وىذا ما يشَت إليو وجود 
الطبلب الذين ػلبوف التسكع فقط مع األصدقاء الذين 

الطبلب  ىم على مستوى معو. ويؤدي ىذا إىل ظهور



 

 

األذكياء الذين ؽليلوف إىل أف يكونوا أكثر ذكاًء يف 
 التبلميذ

لذلك ، أخذ الباحثة ادلبادرة لزيادة احلافز 
" بادلدرسة ادلتوسطة ألطبلب الصف السابع "التعليمي 

من فونوروجو ياعكوع جناعاف  3اإلسبلمية زلّمدية  
 Snowball"ظلوذج التعلم التعاوين  نوع   خبلؿ تطبيق

Throwing." 
الطريقة اليت إستحدـ حلراؾ بيئة ة ىي إسًتاتيجي

. قاؿ و  3ادلوصلة بالطبلب لتحقيق أىداؼ التعاًن
إسًتاتيجي التعليم ىو عملية التعليم  ( Kemp)"كيمت" 

واجب للمعلم و الطبلب لوصوؿ إىل أىداؼ كذا التعليم 
  4فّعاؿ.

ألف استخداـ أساليب أو ظلاذج يف تعلم اللغة 
العربية أمر مهم للغاية. بعد ذلك ، ُيطلب من 
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اختصاصيي التوعية استخداـ طرؽ أو تعلم يشعر أنو 
مناسب وفعاؿ وكفء. حىت يصبح حتقيق أىداؼ التعلم 
أمرًا سهبلً. باإلضافة إىل ذلك ، من ادلتوقع أف تزيد ىذه 

على مواصلة التعلم وفهم الطريقة من حتفيز الطبلب 
الدروس العربية. حىت يتمكنوا من فهم ما يريدوف معرفتو 

 وما يرغبوف يف ذلك الحًقا.
" Snowball Throwing"يف حُت أف اسًتاتيجية 

 Tom ، فإف (التعاوينىي واحدة من التعلم التعاوين )التعلم

V. Savage (1987: 25)  ىو  التعلم التعاوينيقًتح أف
حبيث ؽلكن للطبلب أف  5.على العمل اجلماعيهنج يركز 

يكونوا أكثر محاًسا يف التعلم وجعل الفصوؿ الدراسية 
النشطة غَت رتيبة شلا يقلل من محاس الطبلب. يف تعليمو 
، غلب أف تكوف ىناؾ إسًتاتيجية مناسبة حبيث يسهل 

 .على الطبلب فهم ادلادة اليت مت تسليمها
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بادلدرسة ،التعليم  نتائج من ادلبلحظة يف ادلدرسة
باستحداـ طريقة ياعكوع  3ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  

و كانت ىذه الطريقة جّيدة بل  زلاضرة و طريقة مباسرة
و اإلنطباع أالطبلب غَت نشط يف تعليم اللغة العرابية 

الطبلب ال ستكوف تابع يف عملية التعليم وأكثر من 
و لذلك وجب  الطبلب  صلصل و ال إىتماـ يف التعليم.

تغيَت اسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية، حىت يكوف 
 6الطبلب نشط.

وقاؿ زىرة نور الشفاء ، أحد طالبة الصف  
 3" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  أ"السابع 
اليت تواجهها عملية تعلم اللغة العربية ىي فهم  ياعكوع

استها. مل ادلواد ادلقدمة ، حبيث يكوف من الصعب يف در 
يستخدـ التعلم ظلوذًجا تعليمًيا معيًنا يف تقدًن ادلواد. غالبًا 
ما تكوف ادلادة اليت يتم توصيلها ىي طريقة احملاضرة 
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باستخداـ وسائط السبورة والعبلمات ، حىت ال يفهم 
 7.بعض الطبلب ادلادة اليت مت تسليمها

تقدًن ظلوذج تعليمي  ةلذلك أراد الباحث
اليت مل يسبق  "Snowball Throwing"  باستخداـ تقنية

.  للمدرس تطبيقها من قبل أثناء التدريس يف ادلدرسة
و من  .حبيث يكوف الطبلب أكثر محاًسا يف عملية التعلم

خلفية البحث ادلذكورة فأردات الباحثة أف تبحث موضوع 
التعليم التعاوني  نوع  نموذج تطبيقالبحث العلمي : 

"Snowball Throwing "  في تعليم  دافع الّتعلملترقية
" بالمدرسة أالسابع " اللغة العربية لطالب الصف

ياعكوع جناعان  3المتوسطة اإلسالمية محّمدية  
 .م 8102 – 8102السنة الدراسية في فونوروجو 
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 تحديد البحث﴿ب﴾. 

بناًء على اخللفية السابقة ، حدد الباحث ادلشكلة   
 على النحو التايل:

استخداـ (. 2) اطلفاض مستوى حتفيز الطبلب( 1)  
                                              .  القدرة على تعلم اللغة العربية( 3) ظلوذج تعلم غَت متنوع

تقتصر ىذه لتسهيل الباحثة يف حتليل نتائج حبث، 
 Snowball"نوع  الدراسة على تطبيق ظلوذج التعليم التعاوين

Throwing"دافع الّتعلم يف تعليم اللغة العربية لًتقية . 

 أسئلة البحث﴿ج﴾. 

نظرا إىل خلفية البحث السابقة فوضعت الباحثة أسئلة  
 البحث فيما يلى :

 Snowball"نوع  كيف تطبيق ظلوذج التعليم التعاوين .1

Throwing "الصف دافع الّتعلم اللغة العربية للطبلب لًتقية 
ياعكوع  3بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية   "أالسابع "

 جناعاف فونوروجو؟



 

 

 كيف زيادة دافع الّتعلم اللغة العربية بعد تطبيقها على ظلوذج .2
 لطبلب الصف "Snowball Throwing"التعليم التعاوين نوع 

ياعكوع  3" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  أالسابع "
 جناعاف فونوروجو؟

 أهداؼ البحث ﴿د﴾. 

 من األىداؼ البحث اليت أرادت الباحثة الوصوؿ إليها:
 Snowball"تطبيق ظلوذج التعليم التعاوين نوع  وصف .1

Throwing" لًتقية دافع تعليم اللغة العربية للطبلب 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية   "أالسابع " الصف

 ياعكوع جناعاف فونوروجو. 3
 الصف التعلم اللغة العربية للطبلبنتائج دافع لتعريف  .2

 3بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية   "أالسابع "
بعد تنفيذ التعليم التعاوين نوع ياعكوع جناعاف فونوروجو 

"Snowball Throwing." 
 
 
 



 

 

 فوائد البحث ﴿ه﴾. 
 أما الفوائد  ذلذا البحث، ىو: 
ادلعرفة  الفوائد النظرية : )أ( لزيادة حسنة العلم التعليم .1

لبحث الًتبوية. )ب( كمادة مرجعية للقراء إلختبار 
 نفس ادلشكلة مع ِنطاؽ أوسع.

 .  الفوائد العملية2
أ. للمدراسػػػة، نتػػػائج ىػػػذه البحػػػث يسػػػتطيع اف يعطػػػى 
معونػػػة يأفكػػػار يف حػػػل ادلشػػػكبلت الًتبويػػػة خاصػػػة 

دلدرسػػػػػػػػة ادلتوسػػػػػػػػطة ايف التعلػػػػػػػػيم اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة يف 
يػاعكوع جناعػاف فونوروجػو.  3اإلسبلمية زلّمديػة  

)ب( للمعلم، نتائج ىذه البحػث يسػتطيع اف يكػن 
ينظػػر يف التػػػدريس و لتحسػػُت جػػػودة التعلػػػيم. )ج( 

دافػػع  للطػػبلب، للتسػػهيل يف فهػػم الػػدرس،   لًتقيػػة
للباحثػػػة، لزيػػػادة الػػػتعّلم يف تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة. )د( 

ادلعػػػػػارؼ بػػػػػأنواع الطػػػػػرؽ و إسػػػػػًتاتيجية جديػػػػػدة يف 
 اللغة العربية.تعليم 

 



 

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴿و﴾. 

لتسهل البحث والفهم فينقسم ىذا البحث إىل مخسة  
 أبوب كما يلي :

: مقدمة وىي صورة فكرية عن  الباب األوؿ
البحث , يعٍت خلفية البحث, 
حتديد مشكبلت البحث, أسئلة 

أىداؼ البحث, فوائد  البحث,
تنظيم كتابة تقرير البحث و 

 البحث.

دراسة نتائج البحوث  يتكوف من:     الباب الثاين
،, التعلم اإلطار النظارى السابقة ،
 التعلم التعاوين,فهم :  التعاوين

 التعليم التعاوين,أىداؼ و فوائد 
نموذج  .التعليم التعاوينعبلمة 

"Snowball Throwing: "  مفهـو
"Snowball Throwing" خطوات ,



 

 

"Snowball Throwing" فائض و ,
". Snowball Throwing"نقائص  

: فهم دافع التعليم,  الدافع التعليم
أنوع دافع التعليم, وطيف ديفع 
التعليم, عوامل دافع التعليم.   

 ىيكل التفكَت و فروض البحث.

: يتكوف من منهج البحث, ػلتوي    الباب الثالث
على نوع  البحث و مفعوؿ البحث 
و ادلكاف البحث و خصائص 

و  البحث اإلجرائية الفصلىموضوع 
 ادلتغَت البحث اإلجراءات البحث

 اإلجرائية الفصلى كّل الّدور.

الباب الربع       : تكوف من عروض البيانات العامة 
 بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية 

ياعكوع جناعاف فونوروجو,  3
ػلتوى على تاريخ بادلدرسة ادلتوسطة 

ياعكوع  3اإلسبلمية زلّمدية  



 

 

جناعاف فونوروجو و موقف جغرافها 
و منظمتها و أحوؿ أساتذهتا و 
طبلهبا و البيانات اخلاصة حتتوى 

 ظلوذجعلى خلفية و خطوات تطبيق 
 Snowballالتعليم التعاوين  نوع "

Throwing  "يف  دافع الّتعلمية  لًتق
 تعليم اللغة العربية لطبلب الصف

" بادلدرسة ادلتوسطة أالسابع "
ياعكوع  3اإلسبلمية زلّمدية  

السنة الدراسية يف جناعاف فونوروجو 
  البيانات   .ـ 2019 – 2018

كل الدور و حتليل البيانات كل 
 الدور.

: اإلختتاـ فيو اخلبلصة من ىذا     الباب اخلامس 
 البحث و اإلقًتاحات. 

 



 

 

 الباب الثاني

و هيكال التفكير وفروض  الّنظاريّ  بحوث السابقة, و اإلطارال
 البحث

 بحوث السابقة ال﴿أ﴾. 

هبذا البحث, أخذت الباحثة ادلطالعة من حبوث  إنتفاعا 
يبحوف عن ىذه البحث ادلتقدمُت. أما البحوث ادلتقدمُت الذين 

 منهم :

بعنواف  نور خّية األحباث اليت أجرهتا شقيقة سيت . أ
"تطبيق أسلوب رمي كرة الثلج يف الزيادة مهارات 
 التحدث يف طبلب ادلرحلة الثالثة جبامعة جاكارتا

." 

نتائج الدراسة: صياغة ادلشكلة يف كتابة 
ىذه األطروحة ىي "كيف تطبيق أسلوب رمي كرة 

مهارات التحدث لدى الطبلب يف الفصل الثلج يف 
ادلدرسة اإلبتدئية فمباعوناف جاكارتا. يف  الثالث



 

 

(. حبوث العمل اجلماعيالبحث اإلجرائيدورتُت )
لكل دورة أربع مراحل ، وىي التخطيط والتنفيذ 
وادلبلحظة والتفكَت. اذلدؼ من طبلب الصف 

ادلدرسة اإلبتدئية فمباعوناف  الثالث الثالث من
جاكرتا. تقنيات جلمع البيانات واالختبارات 
وادلبلحظات. مشل حتليل البيانات الصور التارؼلية 
وأوراؽ ادلبلحظة. مؤشر النجاح ، إذا بلغ مستوى 

% من األىداؼ اليت غلب 75إتقاف الطبلب 
. إف نتائج 70حتقيقها ، قيمة معايَت اإلصلاز الدنيا 

تزيد من مهارات رمي كرة الثلج وذج تعليم دراسة ظل
ىي  II إىل الدورة I الطبلب يف التحدث. دورة

القيمة ادلتوسطة لنتائج االختبار النهائي لبلختبار يف 
٪ من ادلعايَت يف هناية 45.7الدورة األوىل وىي 

٪ جيد جًدا. كانت 79.4اختبار الدرجة الثانية 
 ٪. 33.7 الزيادة

را روجي أيوب بعنواف وقد أجرى البحث سوسا . ب
"تطبيق أسلوب رمي كرة الثلج يف حتسُت نتائج 



 

 

تعلم طبلب اللغة العربية يف الفصل الثالث من 
 ."ادلعهد معاريف غندنغ كيدوصلوارو تولوصلاجونج

نتائج الدراسة: صياغة ادلشكلة يف كتابة 
( كيف يتم التعاوف من 1ىذه األطروحة ىي )

اوين نوع كرة الثلج خبلؿ تطبيق ظلوذج التعّلم التع
على ادلواد العربية فيمادة البستاف )يف احلديقة( يف 

ادلدرسة اإلبتدئية غنديعاف كدوع ورو  الدرجة الثالثة
( كيف ؽلكن حتسُت النتائج 2تولوع أغوع؟. )

التعليمية للغة العربية يف مادة البستاف يف )يف 
ادلدرسة  احلديقة( للطبلب من الدرجة الثالثة يف

مع تطبيق  ئية غنديعاف كدوع ورو تولوع أغوعاإلبتد
 ”Snowball Throwing“ ظلوذج التعلم التعاوين من نوع

يف دورتُت.  (حبوث العمل اجلماعيالبحث اإلجرائي 
لكل دورة أربع مراحل ، وىي التخطيط والتنفيذ 

ادلدرسة  وادلبلحظة والتفكَت. استهداؼ الفئة الثالثة
تقنيات  .تولوع أغوعاإلبتدئية غنديعاف كدوع ورو 

جلمع البيانات واالختبارات وادلبلحظة وادلقاببلت 



 

 

والتوثيق. يتضمن حتليل البيانات تقليل البيانات ، 
التصنيف ، الًتكيب ، وجتميع فرضيات العمل. 
مؤشر النجاح ، إذا وصل مستوى إتقاف الطبلب إىل 

٪ من األىداؼ اليت غلب حتقيقها ، قيمة معايَت 75
رمي كرة . نتائج دراسة ظلاذج تعلم 75دنيا اإلصلاز ال

 حتسُت نتائج تعلم الطبلب. دورةالثلج تعمل على 
I إىل الدورة II  ىي القيمة ادلتوسطة لنتائج االختبار

٪ 73.61النهائي لبلختبار يف الدورة األوىل وىي 
٪ 88.88من ادلعايَت يف هناية اختبار الدورة الثانية 

 ٪ 15.27يادة جيدةوىي معايَت جيدة جًدا. الز 

ج. أمينة : زيادة احلافز من خبلؿ اسًتاتيجية كرة 
الثلج يف الصف السادس "ب" ما       أمجل بلدي 

كتبلف   1يف مكاف احلادث ادلدرسة اإلبتدئية زلمدية 
  سوراكارتا.

النتيجة: صياغة ادلشكلة يف كتابة ىذا ادلقاؿ 
( كيف نتائج الدافع التعلم  من خبلؿ 1ىو )
على ادلوضوع اجلميل  كرة الثلج تيجية كرة الثلجاسًتا



 

 

ادلدرسة اإلبتدئية  الصاؼ السابع "ب" لبلدي ىو
حبوث العمل كتبلف سوراكارتا؟.   1زلمدية 

يف دورتُت. لكل دورة أربع  اجلماعيالبحث اإلجرائي
مراحل ، وىي التخطيط والتنفيذ وادلبلحظة 
والتفكَت. استهداؼ الفئة ادلدرسة اإلبتدئية زلمدية 

تقنيات جلمع البيانات  كتبلف سوراكارتا.  1
واالختبارات وادلبلحظة وادلقاببلت والتوثيق. يتضمن 
حتليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات 

ن البيانات. مؤشر النجاح ، إذا بلغ والتحقق م
٪ من األىداؼ اليت 75مستوى إتقاف الطبلب 

.نتائج 75غلب حتقيقها ، قيمة معايَت اإلصلاز الدنيا 
تزيدحافز رمي كرة الثلج من دراسة ظلوذج تعليم 

ىي القيمة ادلتوسطة  II إىل الدورة I الطبلب. دورة
ة األوىل لنتائج االختبار النهائي لبلختبار يف الدور 

٪ من ادلعايَت يف هناية اختبار الدورة 40.63وىي 
٪ معايَت جيدة للغاية. زيادة جيدة 81.25الثانية 

 .٪ 40.62 من



 

 

الفرؽ بُت البحوث السابقة والبحوث اليت 
سيجريها الباحثة ىو: األكاذيب يف حتسُت مهارات 
التحدث وحتسُت نتائج التعلم وزيادة دافع التعليم. 

باحثُت يف البحوث لتحسُت الدافع يف حُت أف ال
التعلم. مع نفس ظلوذج التعليم الذي ىو نوع كرة 

 .ادلضرب كرة التعاوين

 اإلطار النظاريّ  ﴿ه﴾. 

 التعليم التعاوين  .0
 التعريف . أ

ترجي أعلية ىذه الدراسة يسهم من ناحيتُت علا     
اإل فادة النظرية  واإلفادة الطبيقية. تسهم ىذه 
الدراسة من النهحية الطبيقية يف أعطاء الصورة 
ادلتكادلة عن إعداد كتاب مقرر يف تعليم اللغة العربية 



 

 

للمستوى االبتدائ خاصة للناطقُت باإلندونيسية و 
 8تطويرة.

يعطي األولوية للتعاوف  ىو ظلوذج تعليمي 
لتحقيق أىداؼ التعليم. التعليم التعاوين ىو شكل 
من أشكاؿ التعلم بالطريقة اليت يتعلم هبا الطبلب 
ويعملوف يف رلموعات صغَتة بشكل تعاوين ، 

أشخاص ، مع  6إىل  4يتكوف أعضاؤىم من 
 .غَت متجانسىيكل رلموعة 

ل يف جوىرىا ، التعليم التعاوين ىو نفس العم 
اجلماعي. لذلك ، ذكر العديد من ادلعلمُت أنو ال 

، ألهنم اعتادوا التعلم التعاوينيوجد شيء غريب يف 
على إجراء التعليم التعاوين يف شكل التعلم اجلماعي 

التعليم ، وإف مل يكن كل التعلم اجلماعي يسمى 
-19: 2001كما أوضح عبد احلق ) .التعاوين
ين من خبلؿ تبادؿ ( "يتم تنفيذ التعليم التعاو 20
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العمليات بُت الطبلب ، وذلك لتحقيق فهم مشًتؾ 
يشَت تـو يف سافاج  ."بُت الطبلب أنفسهم

ىو هنج يركز  التعليم التعاوين( إىل أف 25: 1987)
على العمل اجلماعي. التعليم التعاوين ىو إسًتاتيجية 
تعلم تشارؾ الطبلب يف رلموعة صغَتة للتفاعل مع 

نظم التعليم التعاوين ، يتعلم  بعضهم البعض. يف
الطبلب تعاوف األعضاء اآلخرين. )نورحيايت ، 

(. استناًدا إىل الوصف أعبله ، ؽلكن 25 :2002
إدراؾ أنو يف التعليم التعاوين ، يتحمل الطبلب 
مسؤوليات ، وعلا تعلم ألنفسهم ومساعدة األعضاء 

  .اآلخرين يف التعلم
 
التعاوين. لو عدة أىداؼ و فوائد ظلوذج التعليم   . ب

 ، منها:أىداؼ
حتسُت أداء الطبلب يف ادلهاـ األكادؽلية. يتمتع  .1

ىذا ظلوذج التعاوين مبيزة مساعدة الطبلب على 
( حبيث ؽلكن للطبلب 2فهم ادلفاىيم الصعبة )



 

 

قبوؿ األصدقاء الذين لديهم خلفيات سلتلفة 
( تطوير ادلهارات االجتماعية للطبلب ، 3)

وطرح األسئلة بنشاط ، واحًتاـ ومشاركة ادلهاـ ، 
آراء اآلخرين ، وإثارة األصدقاء لطرح األسئلة ، 
وتريد شرح األفكار أو اآلراء ، والعمل يف 

 رلموعات.
 

 ج. خصائص التعليم التعاوين لديو اخلصائص التالية:

( يعمل الطبلب يف رلموعات إلكماؿ مواد 1) 
( تتكوف اجملموعات من الطبلب الذين 2التعلم )

لديهم مهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة غَت 
( إذا أمكن ، فإف األعضاء ينتموف إىل 3متجانسة )

رلموعات عرقية وثقافية وإثنية وجنسانية سلتلفة. 
(اجلوائز موجهة للمجموعات أكثر من األفراد 4)

 (.6 :2000)إبراىيم ، وآخروف 



 

 

يعكس التعلم التعاوين النظرة القائلة  
بأف البشر يتعلموف من خّبهتم وادلشاركة الفعالة 
يف رلموعات صغَتة تساعد الطبلب على تعليم 
ادلهارات االجتماعية ، ويف الوقت نفسو تطوير 

 9.ادلواقف الدؽلقراطية ومهارات التفكَت ادلنطقي
 "Snowball Throwing" ظلوذج  .2

 "Snowball Throwing" فهم  . أ
“Snowball Throwing”  ىو تطوير ظلوذج

لتعلم ادلناقشة وىو جزء من ظلوذج التعلم 
التعاوين. إنو فقط ، يف ىذا النموذج ، يتم 
ترتيب أنشطة التعلم بطريقة جتعل عملية 

من خبلؿ تطبيق ىذه  .التعلم أكثر متعة
الطريقة ، تتيح ادلناقشة اجلماعية والتفاعل بُت 
الطبلب من سلتلف اجملموعات ادلشاركة 
ادلتبادلة للمعرفة واخلّبة يف زلاولة حلل 

                                                             
9
 .Strategi Pembelajaran.,,,,,,,,,431-431رليد، عبد،   



 

 

ادلشكبلت اليت قد تنشأ يف ادلناقشات اليت 
 10تتم بطريقة أكثر تفاعلية وشلتعة

يف ىذا ظلوذج تعلم الطبلب أيضا  
ر األسئلة واإلجابة على مطالبُت بإصدا

األسئلة. الطريق ىو ادلعلم يشكل رلموعة ، 
  حتت قيادة زعيم اجملموعة ، كل عضو 
يكتب سؤاال على الورؽ ،   يتم تشكيل 
ورقة مثل الكرة.   يتم طرح ىذه الورقة على 
شكل الكرة على الطبلب اآلخرين الذين 
غليب كل طالب األسئلة من الكرة اليت يتم 

 .ؿ عليهااحلصو 
Snowball Throwing"( :1 )" خطوات   . ب

(. نت يقـو 2يقدـ ادلعلم ادلواد ادلقدمة )
ادلدرس بتشكيل رلموعات ويطلب من كل 
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(. و يعود 3قائد رلموعة تقدًن شرح للمادة )
كل قائد رلموعة إىل رلموعاتو ادلعنية،   
يشرح ادلواد اليت يرسلها ادلعلم إىل صديقو 

طالب ورقة عمل لكتابة (. يتم إعطاء كل 4)
أي أسئلة تتعلق بادلواد اليت شرحها رئيس 

(.   يتم صنع الورؽ ككرة 5اجملموعة. )
ويلقي من طالب آلخر دلدة مخس دقائق. 

(. بعد أف ػلصل الطبلب على كرة 6)
واحدة أو سؤاؿ واحد ، يتم منحهم الفرصة 
للمتعلمُت لئلجابة عن األسئلة ادلكتوبة على 

( 7شكل كرات بالتناوب )شكل ورؽ على 
 ( التقييم.8ادلعلم يعطي استنتاجا )

 ىي:رمي كرة الثلج ظلوذج التعلم نقاط القوة  ج.       

( 2تدريب الطبلب على االستعداد )(. 1)
 للمعرفة ادلتبادلة

 بينما نقاط الضعف:    



 

 

ادلعرفة ليست واسعة فقط تسكن يف (. 1)
 11.غَت فعاؿ( 2ادلعرفة حوؿ الطبلب )

  دافع التعليم. 3 

 التعليم و التعّلم                   1).     

 ميالتعريف التعل . أ
وفًقا لقاموس اإلندونيسية الكبَت ، يعٍت 
التعّلم اللغوي "زلاولة احلصوؿ على 
الذكاء أو ادلعرفة". ىذا التعريف لو فهم 
أف التعلم ىو نشاط الشخص لتحقيق 
الذكاء أو ادلعرفة اليت مل يكن ؽلتلكها 
من قبل. من خبلؿ تعلم البشر 
يصبحوف واعُت وفهمُت وؽلكنهم تنفيذ 

لفهم النفسي ، يعد "شيء". وفًقا ل
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التعلم عملية تغيَت ، وىي التغيَتات يف 
السلوؾ نتيجة للتفاعل مع البيئة يف تلبية 
احتياجاهتم. ىذه التغيَتات سوؼ 
تكوف واضحة يف مجيع جوانب السلوؾ. 
حبيث ؽلكن تعريف مفهـو التعلم كعملية 
جتارية يقـو هبا شخص ما للحصوؿ 

ل ، على تغيَتات يف السلوؾ اجلديد كك
نتيجة لتجربتو اخلاصة يف التفاعل مع 
بيئتو. ىَتي رىيويب ، نظريات التعلم 
وتطبيقات أوصاؼ التعلم اآللية 

 12.وادلراجعات النقدية
 مالتعلّ التعريف  . ب

يؤكدقبل مجعية االتصاالت الًتبوية 
والتكنولوجيا أف التعلم )تعليمي( ىو 
جزء من التعليم. التعلم عبارة عن نظاـ 
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ونات النظاـ التعليمي ، يتكوف من مك
وىي مكونات الرسائل واألشخاص 
وادلواد وادلعدات والتقنيات واإلعدادات 

مصطلح  Gagneيعرؼ  20أو البيئات .
التعلم بأنو "رلموعة من األحداث يف 
أنشطة ىادفة تسهل التعلم" التعلم عبارة 
عن سلسلة من األنشطة اليت يتم 
إنشاؤىا عن عمد هبدؼ تسهيل عملية 

 تعلمال
العوامل اليت تؤثر على التعلم ينجم    . ج

صلاح أو فشل الشخص يف التعلم عن عدة 
عوامل تؤثر على حتقيق نتائج  التعلم اليت 
تأيت من داخل الشخص الذي يتعلم 
وىناؾ أيًضا من خارج نفسو. فيما يلي 

 13.العوامل اليت حتدد حتقيق نتائج التعلم
                                                             

 .5،،،،،،،،،،،رليد, عبد 13

 



 

 

  : الداخلاليت تأيت من  ,العوامل الداخلية 1) .
الصحة الصحة اجلسدية والروحية ذلا تأثَت  ).أ 

كبَت على القدرة على التعلم. إذا كاف شخص ما 
على ما يراـ دائًما ، فإف الصداع واحلمى وسيبلف 
األنف والسعاؿ ، وما إىل ذلك ، ؽلكن أف يؤدي إىل 
عدـ التحمس للتعلم. وبادلثل ، إذا كانت الصحة 

يدة ، على سبيل ادلثاؿ الروحية )الروح( ليست ج
تعاين من االضطرابات العقلية ، والشعور باإلحباط 
بسبب الصراعات مع الصديقات أو اآلباء أو 
ألسباب أخرى ، وىذا ؽلكن أف تزعج أو تقلل من 

 .روح التعلم
ب(. الذكاء وادلواىب: من السهل أف يتعلم  

الشخص الذي يتمتع بذكاء جيد )معدؿ ذكاء 
مرتفع( وتكوف النتائج جيدة. على العكس من ذلك 
، ؽليل األشخاص ذوو الذكاء ادلنخفض إىل جتربة 
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صعوبة يف التعلم والتفكَت البطيء حبيث يكوف 
  حتصيلهم التعليمي منخفًضا. ادلوىبة ، اليت ذلا تأثَت
كبَت يف حتديد صلاح التعلم ، على سبيل ادلثاؿ ، تعلم 
العزؼ على البيانو ، إذا كاف لديو موىبة موسيقية ، 
سيكوف أسهل وأسرع مقارنة باألشخاص الذين ليس 

 .لديهم تلك ادلوىبة
كما ىو احلاؿ مع  : ج(. االىتماـ والتحفيز 

الذكاء وادلوىبة ، االىتماـ والتحفيز علا جانباف 
اف ذلما أيًضا تأثَت كبَت على التحصيل العلمي. نفسي

ؽلكن أف تنشأ الفائدة بسبب اجلذب من اخلارج 
وكذلك من قلب القلب. االىتماـ الكبَت بشيء ما 
ىو رأس ماؿ كبَت يعٍت الوصوؿ إىل / احلصوؿ على 
الكائن أو الوجهة ادلطلوبة. الدافع ؼلتلف عن 

لقياـ بشيء االىتماـ. ىو القوة الدافعة / السائق ل
ما. واليت ؽلكن أف تأيت من الداخل واخلارج. الدافع 
الذي يأيت من الداخل )جوىريًا( ىو الدافع الذي 
يأيت من القلب ، عموًما بسبب الوعي بأعلية شيء 



 

 

ما ؛ الدافع الذي يأيت من اخلارج )خارجي( ىو 
الدافع الذي يأيت من خارج الذات )البيئة( ، على 

باء وادلعلمُت األصدقاء وأعضاء سبيل ادلثاؿ من اآل
  .اجملتمع
د(. كيفية التعلم كيفية تعلم شخص ما يؤثر  

أيًضا على حتقيق نتائج التعلم. التعلم دوف النظر إىل 
تقنيات وعوامل العلـو الفسيولوجية والنفسية 
والصحية سوؼ حتصل على نتائج غَت مرضية. ىناؾ 

ار دوف أشخاص رلتهدوف للغاية يف الدراسة ليل هن
راحة كافية. طريقة التعلم ىذه ليست جيدة. تعلم 
غلب أف يكوف اسًتاحة للسماح للعُت والدماغ 

 .واألعضاء األخرى الستعادة الطاقة
 : اليت تأيت من اخلارج أنفسنا ,العوامل اخلارجية2) .
 األسرة  . أ

األسرة ىي األب واألـ واألطفاؿ ،  
 وكذلك األسر ادلقيمة يف ادلنزؿ. العوامل
الوالدية ذلا تأثَت كبَت على صلاح األطفاؿ يف 



 

 

التعلم. التعليم العايل وادلنخفض لآلباء 
واألمهات ، وحجم الدخل ، أو ما يكفي 
من االىتماـ والتوجيو من اآلباء واألمهات 
، واالنسجاـ أو عدـ الوالدين معا ، مألوفة 
أو ال عبلقة الوالدين مع األطفاؿ ، وهتدئة 

ادلنزؿ ، كل ىذه تؤثر أيضا أو ال الوضع يف 
  .على حتقيق النتائج تعلم الطفل

 ةادلدارس . ب
تؤثر حالة ادلدرسة اليت ػلدث فيها  

التعلم أيًضا على صلاح التعلم. إف جودة 
ادلعلم وطريقة التدريس ومدى مبلءمة 
ادلناىج مع قدرة الطفل وحالة ادلرافق / 
ادلعدات يف ادلدرسة وحالة الغرفة وعدد 

الفصل وتنفيذ االنضباط  الطبلب يف
ادلدرسي ، إخل ، كلها عوامل تساىم يف 

 .صلاح تعلم األطفاؿ
 عتمع.اجملج



 

 

حتدد شروطأيًضا حتصيل التعلم. إذا  
كانت ادلنطقة احمليطة باجملتمع مكونة من 
أشخاص متعلمُت ، خاصة األطفاؿ الذين 
لديهم متوسطات ومعايَت تعليم عالية ، فهذا 
سيشجع األطفاؿ على الدراسة جبدية أكّب. 
ولكن على العكس من ذلك ، عندما يعيش 

، وليس  يف بيئة العديد من األطفاؿ ادلشاغبُت
يف ادلدرسة والعاطلُت عن العمل ، فإف ىذا 
سوؼ يقلل من احلماس للتعلم أو ؽلكن القوؿ 

 . التعلم دافعبعدـ دعمو حبيث ينخفض 
 البيئة احمليطةد. 

إف حالة البيئة ادلعيشية مهمة جًدا  
أيًضا يف التأثَت على التحصيل الدراسي. حالة 

، ظروؼ حركة  البيئة ، بناء ادلنازؿ ، اجلو احمليط
 14.ادلرور ، ادلناخ ، وىلم جرا
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 دافع التعليم . أ
"الدافع" أهنا زلاولة لتشجيع شخص ما على  

فعل شيء ما. ؽلكن القوؿ أف الدوافع ىي القوة 
الدافعة للداخل وداخل ادلوضوع للقياـ بأنشطة 
معينة من أجل حتقيق اذلدؼ ، وؽلكن تفسَت الدافع 

من كلمة "الدافع"  على أنو حالة داخلية )التأىب(.
، ؽلكن بعد ذلك تفسَت الدافع ، باعتباره القوة 
الدافعة اليت أصبحت نشطة. تصبح الدوافع نشطة 
يف أوقات معينة ، خاصة إذا كانت احلاجة إىل 

 .حتقيق األىداؼ ملحوظة للغاية
وفًقا، فإف الدافع ىو تغيَت الطاقة يف شخص  

وجود يتميز بظهور "الشعور" ويسبقو استجابة ل
اذلدؼ ، ومن التعريف الذي عّب ػلتوي  على 

  .ثبلثة عناصر مهمة
أف ىذا الدافع يبدأ بتغيَتات يف الطاقة يف كل 1) .

إنساف على حدة ، وسيؤدي تطوير الدافع إىل 
                                                                                                                                 
 



 

 

بعض التغيَتات يف الطاقة يف نظاـ "فسيولوجي 
عصيب" موجود يف الكائنات البشرية. ألنو ينطوي 

اقة البشرية )على الرغم من أف على تغيَتات يف الط
الدافع ينشأ من داخل البشر( ، فإف مظهره سوؼ 

  .يشمل النشاط البدين البشري
يتميز الدافع بادلظهر ، والشعور / "الشعور"  2). 

، وعاطفة شخص ما ، ويف ىذه احلالة يكوف 
الدافع ذا صلة بادلشاكل النفسية والعواطف 

 .اإلنساف والعواطف اليت ؽلكن أف حتدد سلوؾ
سيتم حتفيز الدافع بسبب ىدؼ ما ، لذا فإف 3) .

الدافع يف ىذا األمر ىو يف الواقع استجابة إىل فعل 
ما ، أي ىدؼ. ينشأ الدافع من داخل البشر ، 
ولكن ظهوره ألنو يثَت / ػلركو وجود عناصر أخرى 
، يف ىذه احلالة يكوف ىناؾ غرض ، وىذا اذلدؼ 

ورة. يف األساس ، سوؼ ينطوي على مسألة الضر 
ؽلكن تقسيم اإلجراءات البشرية إىل ثبلثة أنواع ، 
وىي اإلجراءات ادلخطط ذلا ، شلا يعٍت أهنا حتركت 



 

 

هبدؼ يتم حتقيقو ، واإلجراءات غَت ادلخططة ، 
والتلقائية ، وادلعٌت غَت الدافع ، واإلجراءات اليت 
تقع بُت حالتُت ، وعلا التخطيط وليس ادلخطط ذلا 

 شبو ادلخطط. ، ودعا
الدوافع يتكوف دافع من كلمتُت لديهما  

إحساسهما اخلاص هبما. الكلمتُت ىي دافع 
والتعلم. يف ىذه ادلناقشة ، يتم ربط كلمتُت 
سلتلفتُت لتشكيل معٌت واحد. دافع التعلم ىو دافع 
الفرد للتعلم بشكل جيد. يعد حتفيز التعلم مهًما 

يأيت من  الدافع  . جًدا لتحقيق صلاح التعلم
كلمة عزر. الدافع وفقاؿ "عاليم فوروانطا" ىو 
"كل شيء يشجع الناس على التصرؼ لفعل شيء 
ما". ؽلكن القوؿ أف الدافع ىي القوة الدافعة من 
داخل وداخل ادلوضوع للقياـ بأنشطة معينة من 

  .أجل حتقيق اذلدؼ
من التعريف أعبله ؽلكن القوؿ أف الدافع يرتبط  

بكل شيء يدفع شخًصا ما للقياـ  ارتباطًا وثيًقا



 

 

بعمل ما. الدافع ىو الدافع الذي يأيت من داخلو 
للحصوؿ على الرضا الذي يريده ، وتطوير القدرة 
واخلّبة لدعم مهنتو اليت ؽلكن أف حتسن إصلازاتو 

  .ومهنتو
التعليم ىو عملية تغيَت السلوؾ اليت تتم تسويتها  

اعل مع بيئتهم نسبيا نتيجة لتجربة األفراد يف التف
اليت ال هتتم فقط مع اإلدراؾ ، ولكن أيضا 

  .العاطفية وحىت النفسي
من فهم احلافز والتعلم ، فإف القوة الدافعة  

الكلية ادلوجودة يف الفرد )الطالبة( ىي اليت تثَت 
أنشطة التعلم وتقدـ التوجيو ألنشطة تعلم الطبلب 
لتحقيق ىدؼ مرغوب من قبل الطبلب ادلعنيُت  

 .كمواضيع للتعلم

 ج. أنواع دافع التعليم

 دافع اجلوىري   .1



 

 

دافع اجلوىري ىو "دافع الذي يأيت من داخل  
الطفل نفسو". نشاط أو نشاط يبدأ ويشرح على 
أساس تقدير احلاجة وزخم مطلق يتعلق بأنشطة 
التعلم. ىذا التشجيع يأيت من القلب ، عادة 

وف  بسبب الوعي بأعلية شيء ما. أو ؽلكن أف يك
كذلك بسبب زيادة ادلوىبة إذا كاف ىناؾ توافق مع 

 .اجملاؿ قيد الدراسة

 دافع اخلارجي .2

دافع اخلارجي ىو "دافع أو القوى الدافعة من  
خارج الطفل". دافع خارجي كحافز يتم توليده 
خارج الفعل نفسو ، على سبيل ادلثاؿ التشجيع 
الذي يأيت من اآلباء وادلعلمُت واألصدقاء وأعضاء 

جملتمع يف شكل ىدايا وإمتحانات وجوائز ا
  .وعقوبات

غلب استخداـ الدافع اخلارجي من الوصف  
األعبلء و الدافع الذاتية يف عملية التعليم والتعلم. 



 

 

دافع الضروري جدا من أجل تعزيز احلماس يف 
التعلم ، بعد كل شيء ، يف كثَت من األحياف 

 قدمتها الطبلب ال يفهموف دلاذا يتعلم األشياء اليت
ادلدرسة. مع التحفيز، ؽلكن للطبلب تطوير 
األنشطة وادلبادرات، وؽلكن أف يوجهوا وػلافظوا 
على ادلثابرة يف عملية التعلم، ألف الدافع يف الدرس 
ػلتاج إىل أف يرفعو ادلعلم حىت يرغب الطبلب 
ويريدوف التعلم. ؽلكن للمعلم القياـ بذلك عن 

 عند بدء التعلم.ن انتباه الطالب طريق البحث ع

 ج. فوائد دافع التعليم

سوؼ يؤثر دافع على األنشطة الفردية لتحقيق   
كل ما ىو مطلوب يف مجيع اإلجراءات. وفقا 
لدؽلييت وموديونو ، مشَتا إىل أف الدافع للتعلم 

( توقظ ادلوقف يف بداية 1) :وظائف عدة ، وىي
( إببلغ عن 2التعلم ، والعملية ، والنتيجة النهائية )

( 4( توجيو أنشطة التعلم )3قوة جهود التعلم )



 

 

( الوعي بوجود رحبلت تعلم 5زيادة روح التعلم )
 .15  العمل

 
 العوامل ادلؤثرة على دافع التعليم . د

لى وفقا ألمَت داين إندراكوسوما ثبلثة أشياء تؤثر ع 
 دافع اجلوىري ، وىي:

( للمعروفة حوؿ 2ىناؾ حاجة ) .1
 ( ىناؾ اعتذار أو ُمثل.3التقدـ )

 بينما ثبلثة أشياء تؤثر على الدافع اخلارجي ، وىي:        

( 3( والعقوبات )2وجود ادلكافآت ) (1)
 .16ادلنافسة أو الكفاءة
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 ، فيمكن أفSnowball Throwing"ذا تنفيد إسًتاجية    .1
السابع  ترقية دافع التعليم اللغة العرابية لطبلب الصف
ياعكوع  3"أ" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  

 جناعاف فونوروجو.
فعالة إذا مت تنفيد " Snowball Throwing"إسًتاتيجية   .2

السابع  لًتقية دافع التعليم اللغة العرابية لطبلب الصف
ياعكوع  3"أ" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  

 جناعاف فونوروجو.
 

 ﴿ط﴾. فروض البحث

 
 
 

 

 إسًتاجتية التعليم

"Snowball 

Throwing."  تعديل العملية
 التعليم

 الدافع تعليمترقية 

 التعليم اللغة العربية

 "ادلفردات"



 

 

 الفرضية ىي إجابة ادلؤقتة دلشكلة يتم دراستها
يف شكل مجلة  أسئلة البحثحيثما  17(.أسئلة البحث)

 سؤاؿ. الفرضية ادلقًتحة من ىذا البحث ستكوف: 

السابع  ترقية دافع التعليم اللغة العرابية لطبلب الصف .1
ياعكوع  3"أ" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  

 Snowball"تنفيد إسًتاتيجية  جناعاف فونوروجو بعد 

Throwing." 
 "Snowball Throwing"االستخداـ الفعاؿ إلسًتاتيجية   .2

السابع "أ"  اللغة العرابية لطبلب الصفيف تعليم 
ياعكوع  3بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  

 جناعاف فونوروجو.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 ﴿أ﴾. نوع البحث 

 نوعأما جرائ. ذا البحث ىو من البحث اإلى 
 Snowball" تنفيذ إسًتاتيجية البحث الذي يبلحظ ىو 

Throwing" لًتقية دافع التعليم اللغة العرابية لطبلب
السابع "أ" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية   الصف

ياعكوع جناعاف فونوروجو. البحث اإلجرائية الفصلى  3
ىي عملية دراسة مشكبلت التعلم يف الفصل الدراسي 

الذايت واجلهود ادلبذولة حللها عن طريق  من إرتكلس
القياـ بالعديد من اإلجراءات ادلخطط ذلا يف مواقف 

 18حقيقية وحتليل كل تأثَت ذلذه اإلجراءات.
إلغلاد حلوؿ  (PTK) البحث اإلجرائية الفصلى

للمشاكل اليت يواجهها الشخص يف واجباتو اليومية أينما  

                                                             
، Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedurوينا سنجايا، 18

 149(، 2013جاكارتا : كنجانا، )



 

 

مت إجراء ىذا البحث يف ظلط تعاوين ، وىو  19كاف.
ليس من ادلعلم  (PTK)البحث اإلجرائية الفصلى  تطبيق

ولكن من األطراؼ اخلارجية ، وكاف ادلعلم فقط عضًوا 
  20يف فريق البحث.

ىذه البحث، األحباث على شكل  ئيتم إجرا
أزواج بُت األطراؼ اليت تتخذ إجراءات وأطراؼ خارجية 

ارة اإلجراء. يف ىذه البحث التعاونية ،  يراقب عملية إد
كاف الطرؼ الذي يتخذ اإلجراء ىو الباحث بوصفو 
ادلعلم ، يف حُت أف أولئك الذين طُلب منهم مراقبة 
اإلجراء ادلتواصل كانوا من زمبلء الدراسة ومدرسي اللغة 

 العربية من الصف السابع. 
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البحث اإلجرائية كان البحث و خصائص موضوع م﴿ج﴾. 
 الفصلى

بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية   ؿ الباحثة موضوع الدراسةو تن
 17كاف ىناؾ ياعكوع جناعاف فونوروجو. 2زلّمدية  

امرأة. ىذا ادلوضوع  08رجل و  09طالًبا ، مع تفاصيل 
أبعاد يف الفصل ، أي  3مثَت لبلىتماـ للدراسة ألف ىناؾ 

  .طةالطبلب الذين لديهم قدرات عالية ومنخفضة ومتوس
 اجملتمح . أ

السكاف ىو منطقة تعميم تتكوف من كائنات أو 
موضوعات ذلا صفات وخصائص معينة يضعها 

 21.الباحثوف للدراسة   يتم استخبلص النتائج
الباحثة يف ىذه احلالة ػلددوف السكاف ، وىم مجيع 

بادلدرسة ادلتوسطة  الطبلب من الطبقة السابعة يف
ياعكوع جناعاف  2اإلسبلمية احلكومية زلّمدية  

 و.فونوروج
                                                             

،   Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D،سوغييانا  21
  :177. 2015باندوع : ألفابتا، 



 

 

 عينة . ب
يف ىذه  22.ىي جزء من عدد وخصائص السكاف

الدراسة كانت العينة اليت مت أخذىا من قبل الباحثة 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "أ"  من الصف السابع

 و.ياعكوع جناعاف فونوروج 3زلّمدية  

 ﴿د﴾. المتغّير البحث    

 Snowball" : تنقيد إسًتاتيجية  ادلتغَّت اإلجراءات . أ

Throwing ".لًتقية دافع التعليم 
: ترقية العملية و نتيجة تعليم اللغة  ادلتغَّت النتيجة  . ب

السابع "أ" بادلدرسة ادلتوسطة  العربية لطبلب الصف
 و.ياعكوع جناعاف فونوروج 3اإلسبلمية زلّمدية  

 

 
                                                             

،   Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D،سوغييانا 22
 :4141.155 باندوع : ألفابتا،



 

 

 ورداإلجرائية الفصلى كّل  ﴿ه﴾.  اإلجراءات البحث   

سَت  ( Kemmis & Mc Taggart) كميس و تغارت  رأى
على أربع خطوات،  حبث إجراءات الفصلي يشتمل

منها: التخطيط، والتنفيذ، وادلبلحظة، وادلنعكس. 
وتشكل العبلقة ألربع خطوات البحث اإلجرائي الفصلي 

 23على شكل الصورة، وىي كما يلي:
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 .14(، 4141فوستاكا فيبلجار، جوكجاكرتا: )



 

 

  

 

 

من ىذه الصورة، بُت بعض علماء عنو أف لكل دور من حبث 
 إجراءات الفصلي يتضمن على أربعة خطوات، منها:

 

 

 

 

 

 لتنفيذا

 

 االولالدور 

 

 المالحظة

 

 الدور الثاني  

 

 التخطيط

 

 الدور الثاني  

 

 التخطيط

 

 لتنفيذا

 

? 

 المنعكس

 

 المنعكس  

 المالحظة

 



 

 

التخطيط : استعداد عملية التدريس ومادتو،   ( أ
وإعداد األشياء األخرى البلزمة  وأدواتو، واسًتاجتياتو،

 .يف عملية التعلم
ىي األنشطة األساسية يف حبث إجراءات التنفيذ :   ( ب

الفصلي. و عملية التعليم داخل جديدة الفصل بناءا 
  24التخطيط. على إعداد التدريس يف
ادلدرسة  الدراسي الذي أجري يفنتائج حبث الفصل 

ياعكوع جناعاف  3 ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية
 م التعاوينيالتعل ظلوذج تطبيق, مع العنوف : فونوروجو
يف تعليم اللغة العربية لطبلب  دافع التعّلملًتقية 
" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية أالسابع " الصف

الدراسية ياعكوع جناعاف فونوروجو السنة  3زلّمدية  
 ؽلكن للباحث أف ؼلتتم ما يلي. ـ 2019 –2018

 6 
يف ىذه ادلرحلة ، ما غلب أف يفعلو الباحثة ج( ادلبلحظة : 

ىو: مراقبة سلوؾ الطبلب يف ادلشاركة يف أنشطة 
                                                             

، Penelitian Tindakan Kelas،  و آخروف سوىارسيمي أريكونتو24
 011(، 3102بومي أكسارا، جاكارتا: )



 

 

التعلم ، ومراقبة أنشطة ادلناقشة أو التعاوف بُت 
الطبلب يف رلموعات ، ومراقبة فهم كل طفل للقدرة 

وىي األنشطة اليت يقـو هبا  25ادلواد.على تعلم 
جلمع البيانات مببلحظة أنشطة ادلعلم  ادلراقب

 والطبلب أثناء عملية التعليم ونتائج تعلمها.
نشاط حتليل وتفسَت وشرح جلميع د( ادلنعكس : 

ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من ادلبلحظات على 
 26تنفيذ اإلجراءات.
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 ﴾ أسلوب تحليل البيانات ي﴿ 
حتليل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها باستخداـ التحليل 

 :يّ صفاد الو و ادل

ة باسػػػػػػتخداـ تقنيػػػػػػات يّػػػػػػكيفحتليػػػػػػل البيانػػػػػػات ال .4
 و يلسالتحليػػػػػػػل التفػػػػػػػػاعلي الػػػػػػػػيت وضػػػػػػػػعتها مػػػػػػػػ

 وىػػي  (.Miles dan Huberman) ىوبرمػػاف
، ختفػػػػػػػػيض البيانػػػػػػػػات ،  أوالً . مراحػػػػػػػػل ثػػػػػػػػبلث

خفػػػيض البيانػػػات ىػػػو عمليػػػة اختيػػػار ، حتديػػػد 
الًتكيػػػػػز ، تبسػػػػػيط ، تلخػػػػػيص ، وتغيػػػػػَت شػػػػػكل 
البيانػػات اخلػػاـ يف ادلبلحظػػات احلقليػػة. يف ىػػذه 
الدراسػػػػػة ، أنػػػػػتج الباحػػػػػث بيانػػػػػات حبثيػػػػػة مػػػػػن 
ادلقػػػاببلت وادلبلحظػػػات والوثػػػائق ادلعقػػػدة حػػػوؿ 

 التعلم واألنشطة اليومية للمعلم. 

بعد أف مت ختفيض البيانػات ، فػإف  انيا ،ث
التػػايل ىػػو عػػرُض البيانػػات. ؽلكػػن أف يػػتم عػػرض 
البيانػات يف البحػث يف شػكل أوصػاؼ مػػوجزة ، 
و الرسـو البيانية، و السػم تضػويرس، والعبلقػات 



 

 

بُت النظريػات ، وسلططػات االنسػيابية ومػا شػابو 
ذلك. من خبلؿ عػرض البيانػات ، سػيكوف مػن 

طػيط العمػل اإلضػايف بنػاًء علػى األسهل فهم وخت
27 .أساليب حتليل الكّميما مت فهمو.

 

ىػػػػػػػػو مػػػػػػػن البيانػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتنتاج  ثالثًػػػػػػػا ،
التوصػػػػػػل إىل اسػػػػػػتنتاجات اسػػػػػػتناًدا إىل وصػػػػػػف 
البيانػػػػػػات. يف عمليػػػػػػة البحػػػػػػث حتليػػػػػػل وتفسػػػػػػَت 

 28البيانات.
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 طراز البيانات تليل في .العنصر0.1
 (levnM evitnaretnI) الفعال

اختبلؿ نتائج االختبار. تتألف ىذه  يتم احلصوؿ على البياف .2
 ُتالدراسة من دورتُت، يف كل دورة تتكوف من االجتماعت

 و القبليّ  االختبار) وكل لقاء ىناؾ نوعاف من االختبارات
احلد األقصى للنتائج اليت حصل عليها الطبلب  (.يّ بعدال
يف شكل جدوؿ وحتليلها وصفًيا  %100أو   10 ىو

 الطبلب يف الكبلـ باللغة العربية ةلتحديد مستوى مهارا
 .على احلساب التايل

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجع البيانات

 عرض البيانات

 ختفيض  البيانات

 االستنتاج من   البيانات



 

 

  احلاصل   
     النتيجة

    أعلى النتيجة
       

الكبلـ دلعرفة معايَت صلاح اإلجراء لًتقية مهارة 
لدى الطبلب يف اللغة العربية، فإنو يعتمد على 

 اجلدوؿ التايل

 المعلومات
درجة 
 القاءمة

 الّتأهيل
مستوى القدرة 

)%( 

10-7 كامل -%7 جيد جد 
100% 0 

6-4 ناقص  %50-%70 جيد 

3-0 أقل  %0-%50 مردود 

 

 

 



 

 

درجة اختبار الطبلب وكاف حساب متوسط 
 باستخداـ ادلعادلة:

   x  =النتيجة 𝑁 29= عدد الطبلب 

𝑥  
 𝑥

𝑁
  𝑥  رلموع الدرجات =     

يف ادلرحلة التالية، ؽلكن معرفة زيادة القدرة 
على الكبلـ باللغة العربية من خبلؿ مقارنة متوسط 
الدرجات جلميع الطبلب بُت بداية ادلبلحظة، والدورة 
 األوىل والدورة الثانية واليت ترد يف شكل نسب مئوية.
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﴾.  جدوال البحث اإلجرائيئ﴿     

1.1الجدوال   

 جدوال البحث اإلجرائي

 الرقم العملية التاريخ التنفيذ

2019يناير 14 تأليف اخلطة البحث  
 اإلجرئي

1 

2019فّبايَت  4  2 اإلعداد 

2019فّبايَت   20  3 تنفيذ تدريس الدور األوؿ 

2019ماريس   11  4 تنفيذ تدريس الدور الثاين 

 10 –ماريس  12
2019مايو   

 5 التقوًن

أبريل  2019 كتابة تقرير البحث  02
 اإلجرائي

6 



 

 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

 عرض البيانات العامة . أ
تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية "ياعكوع" جناعان  .0

 فونوروغو
ىي مدرسة  ياعكوعكانت بداية التعليم الرمسي يف   

ىادي   ساويت فيها. دينية مامل اليت أعضاء ىيئة التدريس
والسيد عبد الرمحن. مادة الدرس  كوسنا ، والسيد سورادجي

كتابة اخلطابات ، التجويد ،  قراءة القرآف ، ىي الفقو ،
كبلسيكي ولكن  العقيدة اإلسبلمية والعربية. نظامو التعليمي

 1956 عاـ ىذا الوضعزيادة يف الفصل. استمر  حتدث مل
إدخاؿ نظاـ لبلرتقاء  كاف ىناؾ تقدـ ضئيل مع   حىت يف

يف الصف وعمليةالتعليم والتعلم يف فًتة ما بعد الظهر. 
إىل جانب صدور مرسـو 1960 عاـ استمر ىذا األمر حىت

 لثبلثة وزراء ، وىم وزير الشؤوف الداخلية ووزير الدين  مشًتؾ
ادلعلمُت بتعديل  ت مدرسةالتعليم والثقافة ، قام ووزير

 تقسيم 1978وزاري. وفًقا ذلذه اللوائح ، مت يف عاـ 



 

 

ادلتوسطة  ادلددرسةإىل مدرستُت ، علا تاريخ  ادلعلمُت احملمدية
ادلوادالتعليمية اليت يتم تدريسها  .اإلسبلمية احلكومية زلمدية

حىت اآلف  1978عاـ . ىي أيًضا وفًقا دلناىج وزارة الدين
اسم ادلدرسة. تقع ىذه ادلدرسة حتت                  يتغَت 

             رعاية ادلنظمة احملمدية وترعاىا رللس احملمدية للتعليم 
. ألنو حتت رعاية احملمدية ،  ةوالثانوي ادلتوسطة االبتدائي

من قبل               كانت ادلنظمة داخل ادلدرسة مدعومة
  .زلمديها

المدرسة الثانوية "مفتاح السالم"  المواقع الجغرافي . 8
 كامبيغ سيالهوغ فونوروغو

نوية "ياعكوع جناعاف" يف تقع ادلدرسة الثا  
قرية ياعكوع مركز جناعاف و مدينة فونوروغو مقاطعة 
جاوى الشرقية، جهات اجلنوب من مدينة فونوروغو 

 كيلو مًتا من سرّة ادلدينة. و أّما حدودىا:  20تقريبا 
 (Simo)دود بقرية سيمو جهات الشمالة ػل . أ

  (Sekopen) سكوفُتػلدود بقرية جهات شرقية   . ب
  (Bakayen) ػلدود بقرية باكايُتجنوب جهات  . ت



 

 

  (Wonoasri) جهات غريب ػلدود بقرية وونوأسري . ث

ىذه ادلدرسة لديها موقع جغرايف إسًتاتيجية أقل،   
ألهّنا تقع يف الرّيف و بعيدا عن الشارع الرئيسي. لذالك 
يسافروف بعض  األطفاؿ إيل ادلدرسة با الدراجة النارية و 

 حيت ادلشي.

أقل، ولكن ىذه  سًتاتيجيةو علي الرغم أف ادلدرسة   
ادلدرسة ما زالت جتدب الكثَت من الناس. ألّف ىذه 
ادلدرسة توفر أيضا حافلة ادلدرسة كوسيلة ادلكوؾ اّلذي 

  يقيموف خارج ادلدرسة.

والبعث والغرض المدرسة العالية "مفتاح الرؤية . 1         
 السالم" كامبنج سالهونج فونوروغ

 الرؤية للمدرسة .0
 " ىي:ياعكوع"  ثانويةرؤية ادلدرسة ال 

 "إسبلـ الكفأة"                   
 
 



 

 

 للمدرسة البعث .8
علي اساس كذا الرؤية، فالّرسالة يف ىذا 

 ادلدرسة منها:
تنفيذ التعلم الفعاؿ والتوجيو حىت يتطور    (1

كل طالب على النحو األمثل ، وفقا 
 إلمكاناتو

تنمية روح التميز بشكل مكثف جلميع   (2
 مواطٍت ادلدرسة

شجع كل طالب وساعده على إدراؾ   (3
إمكاناتو ، حىت يتمكن من التطور على 

 النحو األمثل
تنمية وتشجيع التميز يف تطبيق العلـو   (4

 والتكنولوجيا والفن
 تزايد تقدير تعاليم الدين والثقافة الوطنية  (5
جعل اخلرغلُت الذين كرسوا اهلل سبحانو   (6

 وتعاىل ، من الصفات النبيلة ، واإلصلازات
 خلق بيئة مدرسية نظيفة ومجيلة  (7



 

 

تنمية الشعور باحلب جتاه البيئة ، حبيث  (8
وقادرة على احلفاظ على  تكوف مستعدة

 استدامتها ، بطريقة جيدة ومسؤولة
تعرؼ على نفسك لتكوف دائًما روتينًيا   (9

 وثقافيًا

الثناوية أحوال المدرسين في المدرسة .4
 "ياعكوع"جناعان فونوروجو

لمعرفة أحوال المدّرسين عن المجال التعّلم في   
 فونوروغوتفصيال و "ياعكوع"جناعانالمدرسة الثانوية 

 يمكن أن ينظر إلي جدول األتي:
 
 4.1اجلدواؿ 

 "الثناوية "ياعكوعأحواؿ ادلدرسُت يف ادلدرسة 
 ادلواد الدراسية اإلسم رقم

 القراف حديث الماجستير سهريٍت . 1



 

 

عالم في التربية  ظزلفو  .2
 .(I.dP.S) اإلسالمّية

 زلمدية

عالم في التربية  جونو .3
 .(I.dP.Sاإلسالمّية )

 احلاسوبعلم 

عالم في  كاماؿ دومَتي .4
 .(I.dPالتربية )

 اللغة اإلصلليزية

عالم في التربية  موىادي .5
 .(I.dP.Sاإلسالمّية )

 الفقة

 علم اإلقتصاد (S.E)جوكو سوسيبل  .6

عالم في رزكا أـ ادلعرفة  .7
التربية اإلسالمّية 

(I.dP.S). 

 لعلم الفيٍتا

عالمة في  سيت عائسة .8
التربية اإلسالمّية 

(I.dP.S). 

 اللغة العربية

عالمة في التربية  فرسكا .9
 .(I.dP.S) اإلسالمّية

 علم التاريخ



 

 

عالمة في  نساؤؿ مباركاة 10
 .(I.dP)التربية 

 

الدكتور سوتريسنو  11
 ادلاجيستَت

 علم احلاسوب

عالمة في سري واحيوين  .12
التربية اإلسالمّية 

(I.dP.S). 

 علم التاريخ 

عالم في  إخوف ليلور ريزا .13
 .(I.dP)التربية 

 علم الرياضة 

 

" ياعكوع"الثانويةأحوال الطالب في المدرسة  .5
 فونوروغو جناعان

"  الثانويةىذه السنة يسكن يف ىذه ادلدرسة   
طالبة.  43طلب  67فونوروغو  ياعكوع" جناعاف

 فالبياف التفصيلى على ذالك طبلب كما يلي:
 
 



 

 

4.2اجلدواؿ   

"ياعكوع"الثانويةأحواؿ الطبلب يف ادلدرسة    

 
 عرض البينات الخاصة . ب

 وصف البيانات لكل دورة (0

 04 يف الدراسي الفصل يف البحث ىذا إجراء
 على البحث إجراء مت. 2019 مارس 11 - فّباير
اجتماعات. يُعقد  3كل دورة تتكوف من   ، دورتُت

دقيقة. تألفت دورة  45اجتماع واحد دلدة دقيقتُت و 

 مجلة مرأة رجل الصف رقم

1 VII 91 61 35 

2 VIII 26 12 38 

3 IX 22 15 37 

 110 43 67 مجلة



 

 

مراحل للتخطيط والعمل  4واحدة من الدراسة من 
وادلراقبة والتفكَت. فيما يلي توضيح لكل نشاط حبثي 

 ة.ر الدو  قبل البحث ألنشطة:دورة كليف 

البيانات التي تػم الحصػول عليهػا مػن 
الدور:نتائج اختبار الدراسة من مرحلة ما قبل   

 4.3 اجلدوؿ 

 الحصول على قيمة ما قبل الدورة للطالب

إسم الطالب أو  لتقوًن معلومات
 الطالبة

 الرقم

 قبل الدور

 1 عزيز توفيق الرمحن 50 ناقص

كفُت ىعكي إيكو  50 ناقص
 سافوترا

2 



 

 

زلمد علي جهيو  40 ناقص
 نوغراىا

3 

 4 زلمد فرديانسة إيكا 60 ناقص

 5 راؤؼ أوفاف رفكي 70 كامل

 6 ناندا أجي فراتاما 50 ناقص

 7 ريناف ألرازيقي 50 ناقص

 8 ريضا إذلامي 50 ناقص

 9 أدي دوي ياندا 80 كامل

 10 أمينا ديفيٌت 80 كامل

 11 دياه أيو سافوتري 80 كامل



 

 

زىرا أيو نورفوتري  40 ناقص  12 

راعلوايت نور أتيكا  40 ناقص
 ساري

13 

 14 رفنبا ديندا أمليا 60 ناقص

 15 راسيتا دوي فوجاوايت 50 ناقص

 16 سيت نور جادتة 50 ناقص

 17 وحدة الفرسكا يانيت 70 كامل

  اإلمجايل 980 

  قيمة ادلتوسطة 57,6 

 



 

 

  ادلعلومات

الطبلب = رلموع الدرجات / عدد دلتوسطةالقيمة ا                
 980/17                       =  

                          56.4      =     

معايَت التقييم =    

 100-70 كامل

 50-65 ناقص

 0-40 أقل

                                                                                                                                 

   
  و  الدرجة أساس على الطبلب عدد

 ف  الطبلب عدد إمجايل
       ٪ 

 

 



 

 

4.4اجلدوؿ   

 نتائج قبل الدور

نتائج تعلم  ؼ النسبة ادلئوية
سلرجات 
 التعلم

 

  
 كامل 05 4 ،           

  

  
 ناقص 12             

 أقل 0 0٪

 

بناًء على قيمة البيانات، ؽلكن استخبلص   
 نتائج تعلم الطبلب النتائج اإلمجالية لدوافع تعلم
الطبلب على نتائج اختبار ما قبل الدورة وحتقيق 

    .70بعد % ٪ ومل يكتمل29.4اكتماؿ 

 



 

 

 الدورة األولى .0
 19فّباير ويـو الثبلثاء   18إلثناف  يـو ا جُترى
ىي  1. ادلواد ادلستفادة يف الدورة 2019 فّباير

 3تتألف كل دورة من . ادلفردت عن "بييت"
اجتماعات ويف هناية الدورة مت إجراء اختبار 

 الكبلـلتحديد الزيادة يف إتقاف مهارات 
للطبلب. األنشطة اليت مت تنفيذىا يف الدورة 

 :  األوىل ىي كما يلي

تخطيطأ. ال    

أداة تعليمية تتكوف  ةعد الباحثتيف ىذه ادلرحلة ، 
 من:

 إنشاء خطة تنفد التعل  .1
 .ترتيب ورقة ادلبلحظ .2
ترتيب األسئلة اختبار القدرة األولية  .3

اليت يتم تقدؽلها قبل والتقييم ادلقدـ يف 
 النهاية دورة



 

 

  ب. اإلجراءات / التنفيذ

 لو مسبًقايتم تنفيذ ما مت التخطيط يف ىذه ادلرحلة ، 
 من:

قبل بدء التعلم ، يسلم ادلعلم ادلادة وفًقا   .1
 خلطة الدرس اليت مت إعدادىا

يقـو ادلعلم بتنفيذ اخلطوات يف عملية   .2
يف ذلك شرح  التدريس والتعلم احملددة مبا

ادلعلم للطبلب وفًقا دلدير ادلدرسة. 
  ادلناقشة ،   تشكيل رلموعة للقياـ 

   اونية للطبلبالتعلم رمي كرة الثلج التع
يلقي الباحثوف واألقراف مبلحظات حوؿ   .3

 أنشطة الطبلب عندما يتعلم الطبلب
غلري ادلعلموف تقييمات مكتوبة للطبلب   .4

         بشكل فردي لقياس صلاح الطالب
      
 



 

 

ادلبلحظةج.   

يف ىذه ادلرحلة يف فعالية الطبلب عندما تتم 
      :التعليم عملية

زيادة نتائج تعلم والتعلم عن طريق 
الطبلب يف موضوعات العلـو االجتماعية 

باستخداـ ظلوذج  حوؿ ادلواد التعاونية
 التعلم التعاوين لنوع

.Snowball Throwing 

تتم ادلراقبة ادلنهجية ألنشطة الطبلب يف . 1
       ويف عندما يكمل الطبلب  عملية التعلم

 مشكلة التدريب على ما يراـ

تطبيق ظلوذج التعلم مبلحظات حوؿ . 2
التعاوين من خبلؿ حتسُت نتائج تعلم الطبلب 

 يف موضوعات الدراسات االجتماعية
يف ادلرحلة األخَتة من الدورة    األنعكاس

هتدؼ إىل التفكَت يف نتائج األنشطة    األخَتة 



 

 

  أثناء عملية التعليم والتعلم ونتائج النتائج 
قبات ادلسجلة يف وقت ادلبلحظة ، كل من الع

.  وادلشاكل وما إىل ذلك  

 من تنفيذ اإلجراءات يف الدورة األوىل. 3
ادلنفذة على   فيعملية البحث ، تتمثل األنشطة 

:النحو التايل  

تحسن النتيجة  نواتج التعلم بشكل فردي في 
:الدورة األولى يتبين من الجدول التالي  

4.5اجلدوؿ    

ألولالدورة  فيالحصول على قيمة   

إسم الطالب  لتقوًن معلومات
 أو الطالبة

 الرقم

 الدور األوؿ

عزيز توفيق  70 كامل 1 



 

 

 الرمحن

كفُت ىعكي  70 كامل
 إيكو سافوترا

2 

زلمد علي  70 كامل
جهيو 
 نوغراىا

3 

زلمد  70 كامل
فرديانسة 

 إيكا

4 

راؤؼ أوفاف  50 ناقص
 رفكي

5 

ناندا أجي  50 ناقص
 فراتاما

6 



 

 

 7 ريناف ألرازيقي 50 ناقص

 8 ريضا إذلامي 90 كامل

 9 أدي دوي ياندا 90 كامل

 10 أمينا ديفيٌت 70 كامل

 11 دياه أيو سافوتري 80 كامل

 12 فوتري زىرا أيو نور 70 كامل

 13 راعلوايت نور أتيكا ساري 80 كامل

 14 رفنبا ديندا أمليا 90 كامل

 15 راسيتا دوي فوجاوايت 50 ناقص



 

 

 16 سيت نور جادتة 80 كامل

 17 وحدة الفرسكا يانيت 80 كامل

  اإلمجايل 1210 

  قيمة ادلتوسطة 71,11 

  ادلعلومات  

الطبلب = رلموع الدرجات / عدد دلتوسطةالقيمة ا                
 1210/17                       =  

                            71,11    =   

  

 

 

 



 

 

معايَت التقييم =      

 100-70 كامل

 50-65 ناقص

 0-40 أقل

                                                                                                                                        

   
  و  الدرجة أساس على الطبلب عدد

 ف  الطبلب عدد إمجايل
       ٪ 

4.6اجلدواؿ   

الؤلوىل نتائج الدور  

نتائج تعلم  ؼ النسبة ادلئوية
 سلرجات التعلم

  

  
 كامل 05 4           



 

 

4

  
 ناقص 12            

 أقل 0 0٪

 

 االنعكاس . د

طالًبا ال  12قيمة ما قبل الدورة ىناؾ             
طبلب  5يزالوف منخفضُت يف القيمة بينما وصل 

إلىهدؼ إكماؿ التعلم. يف تقييم سلرجات التعلم يف 
طبلب ال يزالوف  4كاف ىناؾ    الدورة األوىل ، 

طالًباتعليماً بارًعا،  11منخفضي القيمة وحقق 
ودورة وؽلكن مقارنة ذلك بُت مرحلة ما قبل الدورة 

  التقييم اليت حققت نتائج حتسُت التعلم

 71.1 طالًبا 17 درجاتكاف متوسط            
يف الدورة األوىل ، بلغ  االختبار نتائج إىل استناًدا

٪ 76.4شخًصا  11عدد الطبلب الذين أكملوا 
.أشخاص 4٪ من 23.5والنسبة غَت ادلكتملة  .  



 

 

 ما اختبار درجةعلى الرغم من أف متوسط           
 يزاؿ ال ولكن ، زاد قد األوىل الدورة حىت الدورة قبل
 درجة يبلغوا مل الذين الطبلب من العديد ىناؾ

 76.4وما زالوا يف الفئة الكاملة  65 البالغة االكتماؿ
٪ ، فإف الباحث سيتخذ اإلجراء التايل عن طريق 

.القياـ بالدورة  

 الثانيالدورة . 8

    أ. التخطيط 

 اإلثنُتويـو  2019فّباير  25يـو االثنُت ،  جُترى
. ادلواد ادلستفادة يف الدورة  ىي  2019مارس 11

 3تتألف كل دورة من مفردات عن "بييت". 
اجتماعات ويف هناية الدورة مت إجراء اختبار لتحديد 

للطبلب. األنشطة  حفظ ادلفرداتالزيادة يف إتقاف 
:ىي كما يلي الثايناليت مت تنفيذىا يف الدورة   

ترتيب أوراؽ ادلبلحظة ، واليت تتكوف من . 1  



 

 

ترتيب أسئلة اختبار التقييم يف شكل . 3
       اختبارات كتابية ، يتم استخداـ نتائج ىذا 

 تعلم نتائجاالختبار الكتايب لتحديد متوسط  
 الدورة     اختبار أسئلة رؤية ؽلكن ، الطالب

            ادللحق        يف الثانية

اإلجراءاتب. تنفيذ   

أثناء البحث ، يتصرؼ الباحث   القدرة
 Snowball“كمعلم يقـو بتدريس وتطبيق الطريقة 

Throwing” يعمل الباحث أيًضا كمراقب .
باستخداـ ورقة مبلحظات ميدانية. يف ىذه األثناء ، 
يعمل مدرس اللغة العربية كمراقب يراقب تنفيذ 

الذي دتت دراستو يف ىذه الدورة التعلم ، وادلوضوع 
 Snowball“  األوىل ىو تكوف مرحلة تنفيذ الطريقة

Throwing”   :كما يلي 

يقـو ادلعلم بتسليم ادلواد ادلراد 1 .
  تقدؽلها



 

 

ادلعلم قم بتكوين رلموعات واتصل 2 .
  بكل قائد يف اجملموعة لتقدًن شرح للمادة

عود كل قائد رلموعة إىل ي3 .
  يشرح ادلواد اليت نقلها رلموعاهتم ، 

  ادلعلم إىل صديقو

  يعطى كل طالب ورقة عمل . 4
واحدة ، لكتابة أي أسئلة تتعلق بادلواد 

     اجملموعة  اليت أوضحها قائد 

  يتم إجراء الورقة اليت حتتوي على . 5
السؤاؿ مثل كرة / سؤاؿ واحد مكتوبة 

 يف ورقة كروية بالتناوب

 اختبارات. 6

 

 

 



 

 

 دلبلحظاتا . ج
 يف ىذه ادلرحلة يف فعالية الطبلب عندما تتم عملية

زيادة نتائج تعلم الطبلب  والتعلم عن طريق :التعليم
 االجتماعية حوؿ ادلواد يف موضوعات العلـو

  لنوع التعلم التعاوين باستخداـ ظلوذج التعاونية
Snowball Throwing نتائج يف الدور الثاين كما .

 يلي:

 

4.7اجلدوؿ    

الثانيالدورة  فيالحصول على قيمة   

إسم الطالب أو  لتقوًن معلومات
 الطالبة

 الرقم

الدور 
 الثاين



 

 

 1 عزيز توفيق الرمحن 60 ناقص

كفُت ىعكي إيكو  80 كامل
 سافوترا

2 

زلمد علي جهيو  90 كامل
 نوغراىا

3 

 4 زلمد فرديانسة إيكا 60 ناقص

 5 راؤؼ أوفاف رفكي 80 كامل

 6 ناندا أجي فراتاما 80 كامل

 7 ريناف ألرازيقي 90 كامل

 8 ريضا إذلامي 90 كامل



 

 

 9 أدي دوي ياندا 70 كامل

 10 أمينا ديفيٌت 100 كامل

 11 دياه أيو سافوتري 80 كامل

 12 فوتري زىرا أيو نور 100 كامل

راعلوايت نور أتيكا  70 كامل
 ساري

13 

 14 رفنبا ديندا أمليا 80 كامل

 15 راسيتا دوي فوجاوايت 70 كامل

 16 سيت نور جادتة 80 كامل

 17 وحدة الفرسكا يانيت 100 كامل



 

 

  اإلمجايل 1480 

  قيمة ادلتوسطة 87,1 

  

الطبلب = رلموع الدرجات / عدد دلتوسطةالقيمة ا                
 1480/17                       =  

                            87,1      =   

معايَت التقييم =       

 100-70 كامل

 50-65 ناقص

 0-40 أقل

                                                                                                                                        



 

 

   
  و  الدرجة أساس على الطبلب عدد

 ف  الطبلب عدد إمجايل
       ٪ 

4.8اجلدواؿ   

الثاني نتائج الدور  

نتائج تعلم  ؼ النسبة ادلئوية
 سلرجات التعلم

  

  
      

       

 كامل 05

 

  
      

      

 ناقص 12

 أقل 0 0٪

 

 

 



 

 

 االنعكاس . د

" يف بييتيف الدورة الثانية ، نتائج التعلم للطبلب مادة "     
يف الفصل  3زلمدية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

يف الناقص  قد وصلوا إىل درجة اكتماؿ التعلم ،"أ".  السابع
%.88,2% و الكامل 11,8  

4.9 اجلدوؿ   

و الدورة الثاني  ألولالدورة  قبل الدور و الحصول على قيمة  

قيمة للتعليم, نتائج التعليم 
للطالب أو طالبة في الفصل 

ابعسال  

إسم الطالب أو 
 الطالبة

 الرقم

دورة  دورة الثاين
 األوىل

 قبل الدور

 1 عزيز توفيق الرمحن 50 70 60



 

 

كفُت ىعكي  50 70 80
 إيكو سافوترا

2 

زلمد علي جهيو  40 70 90
 نوغراىا

3 

زلمد فرديانسة  60 70 60
 إيكا

4 

راؤؼ أوفاف  70 50 80
 رفكي

5 

 6 ناندا أجي فراتاما 50 50 80

 7 ريناف ألرازيقي 50 50 90

 8 ريضا إذلامي 50 90 90



 

 

 9 أدي دوي ياندا 80 90 70

 10 أمينا ديفيٌت 80 70 100

 11 دياه أيو سافوتري 80 80 80

فوتري زىرا أيو  40 70 100
 نور

12 

راعلوايت نور أتيكا  40 80 70
 ساري

13 

 14 رفنبا ديندا أمليا 60 90 80

راسيتا دوي  50 50 70
 فوجاوايت

15 

جادتةسيت نور  50 80 80  16 



 

 

وحدة الفرسكا  70 80 100
 يانيت

17 

 اإلمجايل 980 1210 1480

 قيمة ادلتوسطة 57,6 71,11 87,1

%88,2  %76,4  %29,4  قيمة الّبوسناتازفسيبدو  

 عدد الطبلب ادلكتملة 5 13 15

عدد الطبلب الذين  12 4 2
 ناقص

 

 

 

 



 

 

إذا مت وصفو يف شكل رسـو بيانية 
:،كما لو أنو مت تنفيذه  

5.1 .الرسم البياين            

الثاني الدورة و الدورة األولى ومخططات مقارنة ما قبل الدورة   

 
بناًء على احلصوؿ على البيانات ، ؽلكن مبلحظة أف      

ىناؾ زيادة يف القيمة من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية ، 
طالًبا حصلوا على  15ومن نتائج التقييم الثاين ، ىناؾ 

االكتماؿ ومل ػلصل طالباف على االكتماؿ ، أو متوسط 
 ةالدور  يف 87.1 زيادة أنا دورة 71.1 متوسط درجات
 الثانية
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 ناقص كامل دورة الثاني



 

 

العلمي . نتائج البحثج  

بناًء على نتائج البحث أعبله ، فإنو يوضح أف نتػائج         
الػػتعلم يف تعلػػم اللغػػة العربيػػة باسػػتخداـ ظلػػوذج رمػػي كػػرة الػػثلج 
التعاونية الذي يبدأ من الدورة األوىل إىل الدورة الثانيػة شػهدت 

يت   تعلػػػم الطػػػبلب يف مػػػادة  زيػػػادة يف نتػػػائج  صػػػل يف الف 
يػػػػػاعكوع  3ادلدرسػػػػػة ادلتوسػػػػػطة اإلسػػػػػبلمية احلكوميػػػػػة زلمديػػػػػة 

ؽلكػػػن االطػػػبلع علػػػى وصػػػف نتػػػائج قػػػدرات الطػػػبلب "بيػػػيت". 
أثنػاء عمليػة الػػتعلم باسػتخداـ ظلػوذج نػػوع كػرة الػثلج التعاونيػػة ، 
وؽلكػػػن االطػػػبلع علػػػى بيانػػػات اختبػػػار تقيػػػيم الطالػػػب الػػػيت مت 
 إجراؤىا يف ىذه الدراسة يف 

:اجلدوؿ التايل  

 

 

 

 



 

 

اجلدوؿ   4.10  

اختبار لكل االختبار درجاتمتوسط   

النسبة 
 ادلئوية لقيمة

 نتيجةمتوسطمتوسط 
 االختبار

نتائج اختبارنقاط 
 االختبار

الدورة قبل 56.4 29.4٪  

 الدورة األوىل 71.1 76.4٪

 الدورة الثانية 87.1 88.2٪

 

ىنػػػاؾ لػػػذلك ، مػػػن اجلػػػدوؿ أعػػػبله ، ؽلكػػػن االسػػػتنتاج أف      
فقػط ،    65زيادة من كل دورة ألف االكتمػاؿ يف ادلدرسػة ىػو 

اذلػػػػدؼ حتققػػػػت بالفعػػػػل وزيػػػػادة نتػػػػائج تعلػػػػم الطػػػػبلب يف ادلػػػػواد 
.العربية  

يف كل دورة حػاوؿ الباحػث اسػتخداـ مخسػة مكونػات يف        
بشػػكل أكػػّب علػػى حتسػػُت  مػػنهج الػػتعلم التعػػاوين ، يركػػز التعلػػيم



 

 

ؿ زيادة الذكاء واإلبداع. باستخداـ نتائج تعلم الطبلب من خبل
"Snowball Throwing”  شػكل تعػاوين ، يتعػُت علػى الطػبلب أف
يكونوا أكثر نشاطًا يف التعلم ، وأف ينتبهوا دلا يشػرحو ادلعلػم وأف 
.الطبلب ينظروف إىل تفاعلهم مع ادلعلم وبُت الطبلب  

 الػػػػدورة الثانيػػػػة ىػػػػي تثبيػػػػت الػػػػدورة األوىل مػػػػن العمػػػػل يف       
اسػػتخداـ عمليػػة تعلػػم ورقػػة نشػػاط الطالػػب لتسػػهيل الطػػبلب يف 
فهػػػػم ادلػػػػواد باسػػػػتخداـ مػػػػادة تعاونيػػػػة مػػػػن نػػػػوع كػػػػرة الػػػػثلج علػػػػى 
بعد ذلك ، نفذ الباحث ."ادلوضوعات العربية "صفحيت الرئيسية
يف دورتُت ، يف الدورة األوىل ، لوحظ أف النسبة ادلئوية لػدرجات 

توسػػط. ىػػذا يػػدؿ علػػى أف يف ادل 71.1اختبػػار الطػػبلب بلغػػت 
الطػبلب مل ػلققػػوا اتقانًػا كػػامبلً للػتعلم. بينمػػا يف الػدورة الثانيػػة ، 

يف  83.3زادت النسػػػػػػبة ادلئويػػػػػػػة الختبػػػػػػارات الطػػػػػػػبلب مبعػػػػػػػدؿ 
 يف الطػػبلب لػػتعلم ادلئويػػة النسػػبة زيػػادة علػػى يػػدؿ شلػػا ،ادلتوسػػط 
 فيػػػز الطػػػبلب يف الػػػتعلم. تشػػػَتحت يف زيػػػادة بسػػػبب الثانيػػػة الػػػدورة

للغة العربية. على  ىذه الزيادة إىل زيادة يف نتائج التعلم يف مادة
الرغم من أف ظلوذج رمي كرة الثلج التعاونية لػيس أساًسػا الطريقػة 
الوحيدة اليت ؽلكن استخدامها يف ادلػواد العربيػة ، إال أنػو يف ىػذه 



 

 

احلالة ؽلكن أف يساعد الطبلب يف فهم ادلواد العربية. ولكن ىذا 
يًضػػا إىل الػدعم مػػن خػبلؿ اسػػتعداد الطػبلب لػػتعلم اللغػػة ػلتػاج أ

العربية بشكل أكثر فاعلية حبيث من ادلتوقع أف يتم تطبيق دوافع 
 الطبلب حوؿ

ادلواد اليت تتم دراستها يف احلياة اليومية   

بنػػػاًء علػػػى الشػػػرح الػػػوارد أعػػػبله ، يظهػػػر مػػػن خػػػبلؿ        
يف ادلػواد العربيػة ، ظلوذج التعلم التعاوين نػوع رمػي كػرة الػثلج 

تزداد ادلواد التعاونية. كل ذلك ؽلكن رؤيتو من اكتماؿ تعلم 
  .األوىل إىل الثانية   الطالب من الدورة

   .  

 

 

 

 



 

 

الخامس بابال  

 خاتمة

أ. اخلبلصة    

ادلدرسة يف قاـ الذي أجري  اإلجرائنتائج حبث أما   
فونوروجو, مع ياعكوع جناعاف  3ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية 

يف  دافع التعّلملًتقية م التعاوين يالتعل ظلوذج العنوف : "تطبيق
" بادلدرسة ادلتوسطة أتعليم اللغة العربية لطبلب الصف السابع "

ياعكوع جناعاف فونوروجو السنة الدراسية  3اإلسبلمية زلّمدية  
 ما يلي : ىي كـ".  2019 –2018

 ”Snowball Throwing”تطبيق ظلودج التعليم التعاوين  .1
(. نت يقـو 2يقدـ ادلعلم ادلواد ادلقدمة )( 1:دورتو 

ادلدرس بتشكيل رلموعات ويطلب من كل قائد رلموعة 
(. و يعود كل قائد رلموعة إىل 3تقدًن شرح للمادة )

رلموعاتو ادلعنية،   يشرح ادلواد اليت يرسلها ادلعلم إىل 
(. يتم إعطاء كل طالب ورقة عمل لكتابة 4صديقو )

د اليت شرحها رئيس اجملموعة. أي أسئلة تتعلق بادلوا



 

 

(.   يتم صنع الورؽ ككرة ويلقي من طالب آلخر 5)
(. بعد أف ػلصل الطبلب على  6دلدة مخس دقائق. )

كرة واحدة أو سؤاؿ واحد ، يتم منحهم الفرصة 
للمتعلمُت لئلجابة عن األسئلة ادلكتوبة على شكل ورؽ 

 ( ادلعلم يعطي استنتاجا7على شكل كرات بالتناوب )
 ( التقييم.8)
  ”Snowball Throwing”إف تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين  .2

ؽلكن أف يزيد من حتفيز وتعلم نتائج طبلب الصف 
 3" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية زلّمدية  أالسابع "

ؽلكن إظهار ذلك بزيادة  .ياعكوع جناعاف فونوروجو
يتضح تطبيق ظلوذج التعلم  .الدورة األوىل والدورة الثانية

من البيانات حوؿ   ”Snowball Throwing”التعاوين 
 17حتصيل الطبلب يف كل دورة. ما قبل الدورة من 

٪ ،  29.4طبلب بنسبة  5طالبا فئة كاملة ىناؾ 
٪٪  70.5طالبا بنسبة  12والفئة ليست كاملة ىناؾ 
من  ٪. كانت الدورة األوىل 0، والفئة ليست جيدة 

طالًبا فئة كاملة حيث كاف ىناؾ  17لدافع التعلم من ا



 

 

٪ ، الفئة اجليدة كاف ىناؾ 18.18طبلب بنسبة  4
مل تكن جيدة بنسبة  7٪ ، والفئة 50طالًبا بنسبة  11

٪. يف حُت أف الدورة الثانية من الدافع التعلم 31.82
٪  72.73طالبا مع نسبة  16فئة جيدة جدا  22من 

٪ ، فئة  22.72مع نسبة  5 ، وطبلب الفئة اجليدة
   .٪ 4.55مع نسبة  1طالب أقل جيدة 

من الوصف أعبله ، ؽلكن استنتاج أف تطبيق  
التعلم التعاوين ؽلكن أف  ”Snowball Throwing”ظلوذج 

 .يزيد من حتفيز الطبلب ونتائج التعلم

 اإلقًتاحاتب. 

 بناء على النتائج، والباحثُت االقًتاحات التالية : 

 للمعلمُت (. 1 

فيعملية تعلم اللغة العربية وقد مت استخداـ  
األساليب التقليدية، وينبغي أف يكوف ادلعلم قادرا على 
استخداـ أساليب التعلم اليت ؽلكن أف تشجع الطبلب أف 

   .تكوف نشطة



 

 

(.  للمؤسسات التعليمية    2            

خبلؿ النظر إىل نتائج التعلم من خبلؿ ظلوذج  
، غلب تطويره مع  "Snowball Throwing"التعلم التعاوين 

االبتكار واجلمع بُت رلموعة متنوعة من األساليب األكثر 
نشاطًا جلذب انتباه الطبلب يف عملية تعلم اللغة العربية 

 .وغَتىا من التعلم

 (. للطبلب 3          

 لتعلم اللغة العربية باستخداـبعد حضورىم   
"Snowball Throwing"  اليت ترمي ظلوذج التعلم التعاوين ، من

ادلتوقع أف يكوف الطبلب قادرين على التعود على التعلم 
 بالنشط واإلبداعي وتنمية شجاعة الطبل

 (. الفوائد اليت تعود على الباحثُت         4

ادلعرفة ، بعد القياـ هبذا البحث ، ؽلكن أف تزيد  
والرؤى العلمية ، واخلّبة ، وإثراء ادلعرفة يف رلاؿ التعليم ، 
وؽلكن تطبيق النظريات االجتماعية اليت مت احلصوؿ عليها 

  .وتعميمها
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