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اإلسرتاتيجية لوصف عملية  ( 0 أهداف هذا البحث هو
 ترقية ملعرفة (8 و م اللغة العربيةييف تعل TGT منوذج لتعلم التعاوينا

م اللغة ييف تعل TGTمنوذج  التعاوين التعلمتطبيق طالب بعد نشاط 
 .بوجنكال صالحاإل املعارف الثانويةاملدرسة باالعربية الصف السابع 

 اسرتاتيجيةكيف تطبيق ( 0أسئلة يف هذا البحث هو 
 Teams Games  بنموذج   (Cooperative Learning)  التعاوين التعلم

Turnament (TGT)  الصف لرتقية نشاط طالب م اللغة العربية يتعليف
( 8و اإلصالح بوجنكال  املعارف املدرسة الثانويةب" ب"  السابع
 بنموذج   (Cooperative Learning)  التعاوين التعلم اسرتاتيجيةكيف 

 Teams Games Turnament (TGT)   قادر على ترقية نشاط طالب
 .اإلصالح بوجنكال املعارفاملدرسة الثانوية ب" ب"  الصف السابع

 استحدمت الباحثة نوع البحث اإلجرائي أويسمى

Classroom Action Research    استحدمت الباحثة هذا التحليل من
مشال  على دورتنيقام الباحثة يف هذا البحث كميس وتغارت و 

كانت تقنيات مجع . التخطيط والتنفيذ واملالحظة والتفكري: على
. البيانات املستخدمة هي املالحظة واملقابالت واالختبارات والوثائق

كانت تقنية التحليل املستخدمة وصفية نوعية لتحليل نتائج 
 Teams Games Turnament (TGT)املالحظات أو تطبيق منوذج التعلم 
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 .نشاط الطالب وكذلك نتائج التعلم في كمي لتحليل بيانات، وص
 بتعليم اللغة العربية TGTالتعلم التعاوين بنمودج تطبيق 

الصف السابع يف املدرسة الثانوية اإلصالح بوجنكال ترّقي الرغبة 
واحلماسة يف تعليم اللغة العربية و هي ساعدهتم يف فهم مادة 

قدرة الطالب يعمل مجع جبيد، قدرة الطالب ميتحن . الدروس
الطالب و نتائج تعلم يف تعليم  نشاطالفرضية مع املدرسة جبيد، 

 .TGT اللغة العربية قدرة بعد تطبيق التعلم التعاوين بنمودج
تشري نتائج هذه الدراسة إىل زيادة نشاط الطالب و نتائج تعلم  

 Teams Games Turnamentدج يف متابعة عملية التعلم قبل تطبيق منو 

(TGT)  من نشاط الطالب أثناء التعلم يف الفصل الدراسي قبل
 57.34، متوسط (طالب 1% )1الدورة حساب املائة من ممتاز 

، و بعد تطبيق ( طالب 2% ) 42.84و ناقص( طالب %3 )
حساب املائة من نشاط   Teams Games Turnament (TGT)منودج 

 2% ) 73.4،  متوسط(طالب 01% )28.3ممتاز:  طالب هو 
و نتائج التعلم طالب قبل (. طالب 1% ) 1و ناقص ( طالب

 08.4)طالب  Teams Games Turnament (TGT)  8تطبيق منودج 
وبعد تطبيق يف . غري كامل%(  23.4)طالب  05كامل و %( 

طالب  4كامل و %(  22.34)طالب 00الدور األول 
%( 011)طالب  02غري كامل، ويف الدور الثاين %( 70.84)
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 الباب األول
 المقدمة

 
خلفية البحث، تحديد البحث، أسئلة البحث، 

 وفوائد البحث أهداف البحث،
 خلفية البحث ﴾ أ﴿

هي الواقع تنمو وتتطور وفًقا لنمو  اللغة
 اللغةal-Khulli وفقا. مستخدمي اللغة البشرية

فهي عبارة عن نظام صويت يتكون من رموز 
يستخدمها شخص أو جمموعة من الناس لتبادل 

وقال ابن جين   0.األفكار أو املشاركة يف املشاعر
إهنَا أصوات يعِّبر هبَا كّل قوم عن أغراضهم : 

وذكر أخرون انَّ الّلغة عبارة عن نظام اعطباطي 
عليها اجلماعة الّلغوية تية تعارفتصو  لرموز

                                                             
 Metodologi Pembelajaran Bahasa’،اجف هرموان0

Arab ،( باندونج :PT Remaja rosdakarya  ،8۱۰5)،2 
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لذلك، يستخدم كل شخص  8.فيما بينها للتخاطب
لكل لغة خصائصها اليت . مع اآلخرين لتواصلدائًما اللغة 

وفوق ذلك إىل اللغة  ميكن أن متيزها عن اللغات األخرى،
الّلغة العربية هي   .العربية اليت هلا خصائصها اخلاصة

يف هذا الوقت  7.الكلمات اليت يعِّب هبا العرب عن أغراضهم
تستخدم اللغة العربية كلغة عاملية ثانية بعد اللغة اإلجنليزية ، 

يف إندونيسيا ينمو  ذلك اللغة العربية هي لغة التعليم، وقوف
 . تعليم اللغة العربية  إزدهر بسرعة

خاصة باللغة العربية يف إندونيسيا، إذا رأينا أعراض 
استخدامه يف اجملتمع، ممكن اللغة العربية هي لغة أجنبية أو 

منطقة التعليم، بدأ من روضة األطفال إىل . لغة ثانية
يتم وضع اللغة العربية كلغة أجنبية ألن اللغة العربية اجلامعة، 

                                                             
مركزالبحوث : بروين دارالسالم )تدريس اللّغة العربية، الرشيد يوسف حممد،  8

  .2، (8108للرتبية الدينية،والنشر جبامعة سري جباون 
التوفيقية، الطبعة : قاهرة)، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن،   7

  .  2، (8105الرابعة، 
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للدروس   5.ال تستخدم كمقدمة للدروس ولكن كموضوع
تعلق بتدريس اللغة العربية، فإن أحد اليتورط فيه هو 

احملرتفني العديد من  املدرسني املدرس، وجيب أن يكون لدى
الكفاءات، وتعرض هذه الكفاءات يف شكل أداء ميكن 

باإلضافة إىل الكفاءة، . حماولة لتحقيق هدف حسابه يف
جيب أن يكون لدى املدرس املهارات يف إعداد اسرتاتيجيات 

. التعلم، باستخدام منهج التعلم وخاصة مناذج التعلم النشط
التعلم هو حماولة خللق الظروف اليت ميكن للطالب بالتعلم، 
وقد رأوا بوضوح أنه يف التعلم توجد أنشطة لالختيار، 

يف تعلم، . وضع، وينشر املنهج لتحقيق النتائج املرجوةو 
املدرس يعمل كوسيط لتحضري مجيع األجهزة، ووسائل 
اإلعالم، وموارد التعلم اليت ميكن أن يدفع الطالب لريتكب 

 4.بأنشطة التعلم

                                                             
  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،42’،اجف هرموان ٢

4
 Inovasi Pembelajaran mengembangkan Kompetensiرتومنان، 

Peserta Disik Secara Optimal (يغياكرتا :Penerbit Ombak ،8104) ،01. 
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يتأثر عدم جناح هدف تعلم اللغة العربية يف املدرسة 
املدرس أقل  استحدممتأثر، هي املنهاج واإلسرتاتيجيات اليت 

كما حدث مع . إبداًعا وأقل إمتاًعا ليشعر الطالب بامللل
الثانوية املعارف اإلصالح الطالب الصف السابع يف املدرسة 

، استنادا وضوح من املقابلة مع بعض الطالب بوجنكال
ارتبط بالعائق واجهت يف تعلم اللغة العربية، واتباع نتائج من 

، "لعربية صعبة، يصعب فهمهاا: "مقابلتها، ريرين دوي
أنا لست مهتًما ": "وتراف نداأن"وأضاف طالب آخر يدعى 

 ،من االقتباس، ميكن االستنتاج2"بالعربية، إهنا صعبة بالفعل
خيتاج إىل منهج سديد لكي الطالب أكثر اهتماما بتعلم أن 

اللغة العربية ليستطيع من حتسني نتائجهم التعليمية باللغة 
عند  ةا من املالحظات اليت يقوم هبا الباحثوأيضً . العربية

طًا يف ، يكون الطالب أقل نشاحدوث أنشطة التعلم
، ويتضح ذلك عندما يشرح املدرس املشاركة يف عملية التعلم

                                                             
الثانوية املعارف طالب الصف السابع يف املدرسة  بعض مقابلة مع 2

 .8102أكتوبر  83  اإلصالح
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، وعندما د من الطالب يرغب يف طرح األسئلةأن ال أح
يطلب املدرس من الطالب أن يتقدموا للقيام بالتمارين 

م ، وكذلك عندما يقدالب عن التقدم، حيجم الطاملشكلة
، ال يستطيع معظم الطالب املدرس سؤااًل ماديًا مت تعلمه

 3.اإلجابة بشكل صحيح
الذى  يعلم الفصل السابع هو األستاذ  املدرس

جيد ولكن منهج  ميارسهممارسة اللغة العربية اليت . سوودي
يف أعلم الطالب . "التعليم واألساليب املطبقة ليست سديد

ين الطالب أن أقوم مبمارسة التدريبات، مث أخِّب  يعملأن 
من ". ت على الطالب أن حيفظوا املفردات، أكدأسئلة

مة عند املقابلة اليت اقتبست معه  كانت املنهج املستخد
على أنشطة التعلم ، مع الرتكيز التدريس هي منهج احملاضرة

 2.على احلفظ والعمل على األسئلة
                                                             

 83  مالحظة من الصف السابع يف املدرسة الثانوية املعارف اإلصالح 3
 .8102أكتوبر 

 83 الثانوية املعارف اإلصالحدرس اللغة العربية يف املدرسة املمقابلة مع  2
 .8102أكتوبر ، 
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التعليم يف استخدام تتمثل إحدى طرق تطوير جودة 
األن اكثر . الدور مهم كان، ألن منهج التعلم  طريقة التعلم

نشاط الطالب يف التعلم يف املبحاولة من اجلهود لزيادة 
  .التعلم التعاوين، املثال باستخدام منهج الصف

يهدد منهج التعلم حيث يعمل التعلم التعاوين 
البعض  بعضهمالطالب مًعا يف جمموعات صغرية ويساعد 

، لتعاوين جيعل الطالب أكثر نشاطًاهذا التعلم ا. يف التعلم
نحون الفرصة للعمل مًعا والتعلم مع  ألن الطالب ميم

يف املدرسة  املشكلةانطالق من  2.أصدقائهم من اجملموعات
، رأت خاصة يف املواد العربية  املعارف اإلصالحالثانوية 

منهج ومنوذج تعليمي معني لوضع  الباحثة بأن مطلوب إىل
التعلم يف الفصل أكثر متعة وأكثر فاعلية حىت يتمكن من 

 منهجزيادة محاسة الطالب يف تعلم اللغة العربية والتعلم 
 .TGTمن  منوذجالتعلم التعاوين 

                                                             
 Cooperatife Learning Metode, Teknik, Struktur danمفتاح اهلدى 2

Model Terapan, (يغياكرتا :pustaka pelajar ، 8107 ) ،78.  
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TGT  هي منوذج للتعلم التعاوين الذي يؤكد على
هذا النموذج هو منوذج تعليمي . املنافسة بني اجملموعات

. يسهل تطبيقه يف أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل الدراسي
هذا منوذج التعلم يورط مجيع الطالب للعب دور  يتضمن

 .ألن دور الطالب هو مبثابة معلم ألصدقاء آخرين اطنش
شعرت الباحثة بأهنم  هذه املشكالت،يستنذ اىل 

منهج التعلم التعاوين ت بإجراء جتارب باستخدامالب ط
على أمل أن يكون . يف تعلم اللغة العربية TGTلنموذج 

، يلعب الطالب ب أكثر حفاظًا على الفصل الدراسيالطال
تعزيز محاسة الطالب يف تعلم اللغة  أيًضادورًا نشطًا وميكنهم 

نتائج تعلم اللغة العربية  ترقيةكنوا يف العربية حىت يتم
الباحثة أنه من املهم إجراء شعرت لذالك ، . للطالب

 تطبيق" عن منهج يرفع عنوان حبث وهو   (CAR)حبث
   (Cooperative Learning)  التعاوين التعلم اسرتاتيجية

يف تعليم اللغة   Teams Games Turnament (TGT)  بنموذج
باملدرسة " ب" طالب الصف السابعالالعربية لرتقية نشاط 
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-8102السنة الدراسية  بوجنكالالثانوية املعارف اإلصالح 
8102" 

 
 تحديد البحث﴿ب﴾ 

يناسب خبلفية البحث السابقة، فتحديد الباحثة هذا البحث 
على نشاط   TGTالعلمي باسرتاتيجية التعلم التعاوين بنودج 

 .الطالب أثناء عملية التعلم باإلضافة والنتائج التعلم
 

 أسئلة البحث ﴿ج﴾
 Cooperative)  التعاوين التعلم كيف تطبيق اسرتاتيجية .0

Learning)   بنموذج  Teams Games Turnament 

(TGT)  طالب اليف تعليم اللغة العربية لرتقية نشاط
اإلصالح باملدرسة الثانوية املعارف " ب"  الصف السابع

 بوجنكال ؟
 Cooperative)  التعاوين التعلم كيف اسرتاتيجية .8

Learning)   بنموذج  Teams Games Turnament 
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(TGT)  قادر على ترقية نشاط الطالب الصف السابع 
 باملدرسة الثانوية املعارف اإلصالح بوجنكال ؟" ب"

 
 أهداف البحث ﴾د﴿

 TGTمنوذج  التعلم التعاوينلوصف عملية اإلسرتاتيجية  .0
يف تعليم اللغة العربية الصف السابع املدرسة الثانوية 

 .املعارف اإلصالح بوجنكال
 التعلم التعاوينطالب بعد تطبيق الملعرفة ترقية نشاط  .8

يف تعليم اللغة العربية الصف السابع  TGTمنوذج 
 .املدرسة الثانوية املعارف اإلصالح بوجنكال

 
 فوائد البحث ﴾ه﴿

 النظريةلفوائد  .0
طرق / هذا البحث مفيد يف تطبيق اسرتاتيجيات  . أ

 .يف تعلم اللغة العربية TGTلنموذج  التعلم التعاوين
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لتطوير ميكن إضافة الفكرة واملشاعدة يف األفكار  . ب
 .، وخاصة يف تعليم اللغة العربيةالعلم

 الفوائد العملية .8
 للمؤلفني  . أ

يرجى من هذا البحث احلصول على جتارب قيمة 
 .، ومن املتوقع زيادةالفكر وتوسيع املعرفةللغاية 

 للطالب . ب
 جيعل الطالب يصبحوا أكثر نشاطًا ( ۰
 يعزز دافع للطالب يف تعلم اللغة العربية( 8

 (املدرسني)للمعلمني   . ج
إضافة املعرفة والبصرية إىل املدرس خاصة مبنهج  (۰

 .التعلم ومناذجها يف عملية التعليم والتعلم
التعلم لزيادة دافع الطالب ويدفع يكمل النظام ) 8

 .نشط يف التعلم الطالب دور
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 للمؤسسة  . د
من هذه الباحثة أن نتائج هذه الدراسة بأفكار يف ) ۰

 يف ت التعليميةأيضاً وتساعداملؤسساتحل املشكال
 .تطوير وخلق مؤسسة تعليمية ذات جودة

 
 تنظيم كتابة﴾ ز﴿

البحث لتسهيل البحث والفهم فقسمت الباحثة هذا 
 :العلمى إىل مخسة أبواب كما يلى 

املقدمة وهي صورة فكرية عن البحث، وتتكون : الباب األول 
أسئلة من خلفية البحث و حتديد البحث و 

البحث و أهداف البحث و فوائد البحث و 
 . تنظيم كتابة

يتكون من حبوث السابقة واإلطار النظري و : الباب الثاىن  
 البحثهيكال التفكري و فروض 
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وهو منهج البحث، يتكون من حمسوسة : الباب الثالث 
البحث و موضوع البحث ومتغري البحث و 

 إجراءات وأساليب مجع البيانات  
وهي نتيجة البحث، تتكون من عرض البيانات : الباب الرابع 

العامة و تفسري البيانات و حتليل البيانات لكل 
 الدور

ى فيه اخلالصة و وهو اإلختتام خيتو : الباب اخلامس 
 اإلقرتاحات
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 الباب الثاني
، بحوث سابقة، اإلطار الن ظري ، هيكل التفكير

 وفروض البحث
 

 بحوث سابقة﴾  أ﴿
تطبيق تعلم اللغة العربية باستخدام منوذج " .0

التعلم التعاوين لزيادة احلافز لتعلم اللغة العربية 
اإلمام بورو  املدرسة املتوسطةيف الصف الثامن 

يف هذا   ".٢202/٢200 كوتوارجو بورورجيو يف
مع خلفية أن البحث العلمي كتبها مفليحة، 

غالبية الطالب املدرسة يف املدرسة املتوسطة 
األسالمية لديها خلفية من خرجيي املدارس 
االبتدائية ، حبيث ال يستطيعون القراءة والكتابة 
باللغة العربية ، وال يزال دافعهم لتعلم اللغة 

باإلضافة إىل أن طريقة . العربية منخفًضا أيًضا
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علم ليست التعلم املستخدمة من قبل امل
 .صحيحة

ما هي ( 0صياغة املشكلة املستخدمة هي  
عملية تعلم اللغة العربية مع منوذج التعلم 

لتحسني التحفيز التعليمي  TGTالتعاوين 
للطالب يف املدرسة املتوسطة األسالمية اإلمام 

ميكن تعلم اللغة ( 8رورجو ؟ نو فورا كوتوأرجو فو 
حتسني  TGTالعربية من خالل التعلم التعاوين 

حتفيز الطالب يف املدرسة املتوسطة األسالمية 
 رورجو ؟ نو اإلمام فورا كوتوأرجو فو 

كان البحث املستخدم يف هذه الدراسة النوعية  
مع نوع طريقة البحث يف الفصول الدراسية اليت 

وهذه الدراسة هلا . تتكون من دورتني
عملية تعلم اللغة العربية مع ( 0استنتاجات 

( 8. تسري بشكل جيد يف دورتني TGT منوذج
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أهنا قادرة على  TGTمع تنفيذ التعلم التعاوين 
 .زيادة التحفيز تعلم الطالب

 ألعاب الذكاء يف ألعاب الفرقتطبيق منوذج " .8
(TGT)  يف حتسني نتائج تعلم الطالب يف

الفصل اخلامس يف املدرسة األبتدائية الفجر 
Pringsewu 8102/8103 للعام الدراسي "

 Adangكتبها   هذا البحث العلمييف 

Romanda  لديه مشكلة يف اخللفية أن املعلمني
ال يزالون يستخدمون طريقة احملاضرة يف عملية 
أنشطة التعلم حبيث يؤثر غياب املعلمني يف 
تطبيق أساليب التعلم على أنشطة الطالب 
حبيث ال تزال نتائج التعلم اليت حققها الطالب  

ري اإلجناز الدنيا كثرية مل تصل إىل معاي
(KKM.) 

( 0صياغة املشكلة يف هذه الدراسة هي  
قادر على ترقية  TGTهل استخدام منوذج التعلم 

نتائج تعلم الطالب يف الفصل اخلامس يف 
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 Pringsewuاملدرسة األبتدائية الفجر 

 ؟ "العام الدراسي  8102/8103
هذا البحث عبارة عن حبث عملي يف 
الفصل الدراسي مع دورتني، باستخدام تقنيات 

وهذا البحث . حتليل البيانات الوصفية النوعية
مع تنفيذ منوذج ( 0حيتوي على استنتاجات 

ميكن ترقية نتائج  TGTالتعلم التعاوين منوذج 
الفقه يف  4التعلم الطالب يف مواضيع يف فئة 

 .الفجر املدرسة األبتدائية
يف التعلم  TGTتطبيق منوذج التعلم التعاوين "  .7

يف هذا  ."نتائج تعلم الطالب رتقيةاالقتصادي ل
مع سفتليا فوطري    اريىن البحث العلمي

خلفية أن نتائج التعلم اليت حصل عليها 
الطالب ال تزال تفتقد أو ميكن القول بأهنا 

وال يرجع ذلك فقط إىل عامل املعلم . منخفضة
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تقدمي املوضوع، ولكن الطالب أيًضا يف 
 .يصبحون عامالً فيه

كيف ( 0صياغة املشكلة املستخدمة هي  
لرتقية  TGTيتم تطبيق طريقة التعلم التعاوين 

نتائج تعلم الطالب يف عملية التعلم 
االقتصادي؟ الطريقة املستخدمة يف هذه 
الدراسة هي نوع من البحث النوعي ونوع 

 الفصل ويتكون من البحث هو إجراء حبث يف
 . دورتني

وقد وجدت هذه الدراسة االستنتاجات 
 TGTأن تطبيق التعلم التعاوين من النوع ( 0

ميكن رؤية . قادر على ترقية نتائج تعلم الطالب
الزيادة يف نتائج التعلم من القيم اليت مت احلصول 
عليها من قبل الطالب اإلقليميني عند االختبار 

 .تبارالقبلي وما بعد االخ
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، كان الباحثة واستنادًا إىل هذه البحوث 
التعلم التعاوين تدفع للقيام بالبحث اسرتاجتيات 

يف تعليم اللغة العربية من خالل استخدام منوذج 
TGT . من الواضح أن هناك اختالفات بني

. البحوث أعاله والبحث الذى سيتبناها الباحثة
، وكذلك اخلالف هو أنه يكمن يف املوضوع

البحث الذي سيقوم به املؤلف يف  موقع
، لثانوية املعارف اإلصالح بوجنكالاملدرسة ا

فإن هذه الدراسة استخدمت أيًضا أحباث يعين 
سيكون الكاتب )حبث اجرائي بطريقة اشرتاك 

 (. هواملدرس والباحث نفسه
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 ﴿ب﴾ اإلطار الن ظري  
 التعلم التعاوين إسرتاتيجية .0

 التعاوينالتعلم  إسرتاتيجيةالتفاهم  . أ
منهج يعين تطبيق أساليب العمل 
لتسهيل تنفيذ هذا النشاط لتحقيق 

وقال شيف البحر . األهداف املثّبت
مجارة أن املنهج هي طريقة تستخدم 

تعرف املنهج . لتحقيق هدف مثّبت
اليت أن اخلطوات بالطريقة باللغة العربية 

يف  01.اإلسرتاتيجية تعد للقيام بعمل
لم املنهج ضرورية أنشطة التعليم والتع

ملدرس، مع استخدامات خمتلفة وفًقا 
إن إتقان منهج . لألهداف املراد حتقيقها

التدريس أمر ضروري ألن املدرس لن 

                                                             
: جاكرتا) ,Profesi dan Etika Keguruanرمايولس  01

Kalam Mulia  ،8107) ،020. 
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يتمكن من التدريس بشكل جيد إذا مل 
منهج  00.يتقن املنهج بشكل مناسب

التدريس مبفهومها الواسع تعى منظومة 
من األساليب اّليت يتم بوسطتها األسهام 
يف تنظيم اجملال اخلارجي والداخلى 
للمتعّلم من أجل حتقيق أهداف تربوية 

 08.معينة 
إتصل يف األنشطة املتعلمة 

، املدرس بأساليب التعلم من قبل
واستخدامها خيتلف وفًقا لألهداف املراد 

ال يستطيع . حتقيقها بعد انتهاء التعلم
واجباته إذا مل تسّلط على منهج تدريس 

                                                             
 Strategi Belajar Mengajar، فوفوه فطح الرمحن  00

 .04، (PT Refika Aditama ،8103: باندونج )
املرجع يف مناهج تعليم اللّغة العربية رشدي أمحد طعيمة،  08

.820، (8101دار الفكر العريب، :  القاهرة )للناطقني بلغات أخري ،
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. س وخِّباء التعليموضعت علم النف
، هناك ثالثة مبادئ أونو ب. وفقال محزاه

ا يف حماولة اليت جيب النظر فيه
، هذه املبادئ الثالثة لتحديداملنهج التعلم

ليس هناك منهج تعليمية واحدة ( أ)هي 
قة جلميع األغراض يف مجيع متفو 

منهج التعلم املختلفة  (ب)الظروف،
، التعلم خمتلفة واألتساق مع نتائجهلااألثر 

ظروف التعلم ميلك األتساق على ( ج)
، يف األنشطة التعليمية 07.نتائج التدريس

 املدرس لن جيب أن يكون عالًقا يف منهج
، ولكن جيب على املدرس واحدة

استخدام جمموعة متنوعة من منهج التعلم 
لكي الطالب ال يشعر بامللل هم يشعرون 

 . يهتم حىت باتباع عملية التعلم
                                                             

 .027نفس املراجع،  07
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يستندعلى فلسفة لتعاوين التعلم ا
socius homini ر اليت تؤكد على أن البش

، كما كائنات اجتماعية. اجتماعية
،  حتقيق هدفالتعاون الناحية مهمًا يف

يف التعلم التعاون سيكون من املرجح 
أكثر بالنسبة للطالب حتقيق أهداف 

التعلم وآخرون أن  Roger 05.التعلم
 نّظممهو نشاط تعليمي مجاعي التعاوين 

مبدأ واحد وهو أن التعلم جيب أن يعتمد 
على التغريات يف املعلومات االجتماعية 
بني جمموعات التعلم اليت يكون فيها كل 
متعلم مسؤواًل عن تعلمه ويشجع على 

تعرف . حتسني تعلم األعضاء آخر
Parker  جمموعات صغرية تعاونية كبيئات

                                                             
 Inovasi Pembelajaran Mengembangkanرتومنان،  05

Kompetensi Peserta Didik Secara Optimal ،041 . 
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تعلم حيث يتفاعل الطالب مع بعضهم 
جمموعات صغرية ليعمل مهمة البعض يف 

 04.أكادميية لتحقيق األهداف املشرتكة
بينما يعمل سالفيني يف التعلم التعاوين 
مًعا يف جمموعات صغرية ويساعد بعضنا 

 02.البعض يف تعلم مادة
، ميكن من املعاين املفهومية أعاله

أن نستنتج أن التعلم التعاوين هومنهج 
تعلم حيث ميكن للطالب العمل مع 

وعاهتم وميكنهم أيًضا مساعدة جمم
بعضهم البعض بني األصدقاء يف جمموعة 

يف هذا التعلم التعاوين حيصل . واحدة
الطالب على فرصة للعب دور نشط مع 

                                                             
 ,Cooperative Learning Metode, Teknik. مفتاح هدى 04

Struktur dan Model Terapan  ،82. 
 Inovasi Pembelajaran Mengembangkan ،راتومانن  02

Kompetensi Peserta Didik Secara Optimal 041. 
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جمموعتهم حبيث ال تكون مصادر التعلم 
هبم املدرس واملواد يف الكتب اخلاصة 

 .، ولكن بزمالئهم الطالب أيضافقط
األساسية للتعلم  العناصر املهمة واملبادئ  . ب

 التعاوين
، هناك وفقا جلونسون و جونسون

، ة عناصر مهمة يف التعلم التعاوينمخس
 : وهي

يف . الرتابط اإلجيايب بني الطالب (0
التعلم التعاوين يشعر الطالب أهنم 
يعملون مًعا لتحقيق هدف وأهنم 

 .ويلتزم ببعضهم البعض
، سيزيد التفاعل بني الطالب يتزايد8) 

تعاوين من التفاعل ألن التعلم ال
الطالب مع الطالب اآلخرين 



84 
 

 
 

يساعدون بعضهم بعض على جناح 
 .أعضاء اجملموعة

ميكن أن تكون . املسؤولية الفردية7) 
املسؤولية الفردية يف التعلم اجلماعي 
يف شكل مسؤولية الطالب من حيث 
مساعدة الطالب الذين حيتاجون إىل 

 .املساعدة
. صغرية مهارات شخصية وجمموعات5) 

مطلوبًا يف التعلم التعاوين إىل جانب 
، جيب على للدراسة املاّدة املقدمة

الطالب تعلم كيفية التفاعل مع 
 .الطالب اآلخرين يف جمموعته

تعلم لن حيدث ال. عملية اجملموعة4) 
، التعاوين دون عمليات مجاعية

حتدث عمليات اجملموعة إذا ناقش 
أعضاء اجملموعة كيف سيحققون 
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أهدافهم بشكل جيد ويقيمون 
 03.مناسبة عمل جيدة

 Teams Games Turnamentمنوذج  .8
 Teams Games Turnamentتعريف  . أ

التعلم التعاوين أو  TGTمنوذج من 
مباراة لعب هذا الفريق وضعت األصلي  

David de Vries و  Keath Edward  يف
ويف هذا النموذج الطالب . 0991عام 

لعبت اللعبة مع أعضاء الفريق اآلخرين 
. على نقاط إضافية لنتيجة فريقهم حتصل

يف جمموعة متنوعة  TGTميكن استخدام 
 02.من املواد الدراسي

                                                             
-Mendesain Model Pembelajaran Inovatifترينطا ،03

Progresif(جاكرتا :Kencana Prenada Media Group  ،8100 ) ،
21-20. 

 .27،نفس املراجع 02
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هي جمموعة من الطالب الفرق 
طالب  4-5الذين يتألفون عادة من 

ميثلون مجيع أجزاء الفصل من حيث األداء 
وتتمثل املهمة الرئيسية هلذا  .األكادميي

الفريق يف أن مجيع أعضاء الفريق يتعلمون 
بالفعل وبشكل أكثر حتديًدا إعداد 
األعضاء ليكونوا قادرين على إجراء 

تتكونفي  األلعاب. االختبار بشكل جيد
لعبة من هذه اللعبة عادًة من أسئلة احملتوى 
دات الصلة الختبار معرفة الطالب 
املكتسبة من العروض التقدميية للفرق 

الدورة يف حني أن . وتنفيذ العمل اجلماعي
عبارة عن بنية يتم فيها تنظيم اللعبة ، فإهنا 
حتدث عادًة يف هناية األسبوع أو هناية 

   02.الوحدة
                                                             

02 Robert E. Slavin  ،Cooperative Learning Teori, 
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 TGTلتعلم مراحل ا  . ب
اليت جيب ( السيناريوهات)املراحل 

للتعلم التعاوين  TGTمذكرة يف مناذج تعلم 
 :هي كما يلي

 تشكيل جمموعة  (0
تقسيم الفصل إىل جمموعات 

 .طالب 2-5صغرية تتكون من 
الواجب اإلشارة إىل أن كل جمموعة 

يتم ترميز  . لديها طبيعة غري متجانسة
 .وهكذا IIIو  IIو  Iكل جمموعة 

 عطاء املوادإ  (8
من الدرس إعطاء مواداألول 

، يف خالل عرض الفصل الدراسي
شكل التدريس املباشر أو مناقشة 

                                                                              

Riset dan Praktik (باندونج:Penerbit Nusa Media   ،8114 ) ،
022. 
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املواد . املوضوع الذي أجراه املدرس
خصيصا لدعم  TGTالتعليمية يف 

 تنفيذ البطولة
 التعلم اجلماعي (7

تتمثل الوظيفة الرئيسية هلذه 
اجملموعة يف ضمان قدرة مجيع 
األعضاء على العمل على أسئلة 
املمارسة اليت سيتم تقييمها من خالل 

يف جمموعات التعّلم من . الدورة
، يمطلب منهم مناقشة املشاركني

مًعا، وحتتوي على  شاكلامل
وتصحح ما إذا كان زمالء  ،اإلجابات

 .اجملموعة خيطئون
 البطوالت  (5

البطوالت هي بناء يتم فيها 
عادة ما حيدث يف هناية . تنظيم اللعبة
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يقدم املدرس أعطى ، بعد أن املوضوع
، وقد اجملموعة تنفيذ تقدمي يف الفصل

ة هذه البطولة هي مبارا. بعمل مجاعي
، إلجراء الدورات. بني اجملموعات

 : "تكون اخلطوات كما يلي
 بتشكيل جدول دور ( أ

بناًءعلى ) تيبلتحديد الرت   ( ب
كل  لكل طالب يف (القدرة

 .جمموعة
ضع الطالب يف نفس الرتبة   ( ج

 .على نفس الطاولة
يتم مجع عشرات الطالب من   ( د

 .كل جمموعة
 نتائج الفردية   (4

هي نتائج اليت حصل عليها كل 
 .عضو يف االختبار النهائي
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 اجملموعة نتائج  (2
يتم احلصول على نتائج متوسط 

نتائج . اجملموعةقيمة تطوير أعضاء 
التطوير هنا نتائج اليت حصل عليها  
كل طالب مبقارنة النتائج يف 

مع نتائج يف االختبار  ىلاالختبار األو 
 .النهائي

 اجلوائز (3
، حبساب نتائج بعد الدور

اجملموعة وقم بإعداد جوائز ملكافأة 
 81. اجملموعات ذات القيمة العالية

 
 
 

                                                             
 Inovasi Pembelajaran Mengembangkanرتومنان ،  81

Kompetensi Peserta Didik Secara Optimal  ،024-022. 
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  TGTيف  األمثلة املسابقة. ج
 ورقة مرقمة ( 0

  األهداف  ( أ
تطوير قدرة ي اللعبة ه همن هذ الغرض

الطالب على االستماع إىل الفهم من 
 خالل التفاعل بسرعة

  املطلوبة األدوات  ( ب
ورقة هلذه اللعبة هي   املطلوبة األدوات

حتمل عدد األسئلة واألظرف اليت 
 . حتتوي على أسئلة

 ةكيفية اللعب  ( ج

جيلس الطالب وفًقا جملموعاهتم املعنية ، 
يف هذه اللعبة هناك طالبان من كل 
جمموعة يتقدمون بالتناوب لإلجابة 

تقدم ممثلون من كل . على األسئلة
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جمموعة اللتقاط ورق مرّقم ومغلفات 
وأجاب الطالب على األسئلة املوجودة 

يع ممثلي بعد إجابة مج. يف الظرف
قامت ، اجملموعات على األسئلة

اء بتصحيح إجاباهتم وإعط املدرسة
 80.نقاط من كل سؤال جييبون عليه

 علبة الكتابة  ( 8
 األهداف( أ

ألغرض هذه اللعبة تطوير ابتكار 
الطالب يف الكتابة بطريقة اجياد 
الكلمات مث دجمها او جتميعها بشكل 

. صحيح باختاذها عشوائيا يف العلبة
تنفيذها لتذريب الطالب على تطوير 

                                                             
 Permainan Edukatif pendukungفتح اجمليب،   80

pembelajaran Bahasa Arab  (جغجاكرتا : Diva Press  ٢202) ،

012 . 
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 .طريقة الكلمة لتكوين اجلملة عن

 األدوات املطلوبة( ب
األدوات املطلوبة هلذه اللعبة هي ورق و 
فّطعه اىل شكل صغري مث يتم ترتيب 

 . الورقة بطريقة تشبيه الكلمة
 كيفية اللعبة( ج

 5الطالب إىل  يقسم الباحثة( 0
جمموعات غري متجانسة ، تتكون كل 

  .طالب  5جمموعة من 
ورقًا وأظرفًا مرقمة  ةالباحثمث أصدر ( 8

حتتوي على أسئلة جيب على الطالب 
  .اإلجابة عليها

مث ممثل عن كل جمموعة تتقدم ( 7
  .أسئلةوالردب  ألخذ
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بعد تقدم مجيع ممثلي اجملموعة واإلجابة  (5
بتصحيح  قامت الباحثةعلى األسئلة 

إجاباهتم وإعطاء نقاط من كل سؤال 
 88 .جييبون عليه

 الذكاء الدقيق  ( 7
 األهداف( أ

والغرض من هذه اللعبة هو الشكوى من 
 سرعة ودقة اإلجابات من كل جمموعة 

 األدوات املطلوبة  (ب
األدوات املطلوبة يف هذه اللعبة هي 

 . السبورات والعالمات واألسئلة
 

                                                             
 -Metode Permainanفتح اجمليب و نيل رمحواايت ،   88

Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, (جغجاكرتا : 

Diva Press  8100 )،2.  
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  ةكيفية اللعب  (ج

بتكوين جدول دورة ، مث جيلس  املدرسة
طاولة  الطالب مع جمموعتهم على

قرأت ، قبل بدء االختبار. الدورة
اعد اليت جيب على الطالب القو  املدرسة
ال جيوز ( 0، مبا يف ذلك دراستها

للطالب اإلجابة على األسئلة أواًل إذا 
( 8. من قراءة األسئلة درسةمل ينته امل

ان بعد ثو  4يتم إعطاء الطالب فقط 
، واالنتهاء من اإلجابة قراءة األسئلة

، إذا كان الطالب يف لةاألسئعلى 
ثوان ال يستطيع اإلجابة مث  4غضون 

 . يعتِّب السؤال قد سقط
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 نشاط الطالب .7
 تعريف نشاط  . أ

طريقة تعلم الطالب النشطني هي 
التعلم الطاليب مصطلح يعين نفس 

كيف ميكن تفسري تعلم ، أي  اطالنش
كنظام تعليم وتعلم يركز اط  الطالب النش

وعقلًيا على النشاط الطاليب جسديًا 
يأيت النشاط من  87.وفكريًا وعاطفًيا

الكلمة األساسية النشطة وحيصل على 
فسه يعين النشط ط نانش. -الحقة و

، يف حني أن النشاط (العمل  وحماولة)
يف هذا . يعين النشاط، واالنشغال

، ما املقصود بالفعالية هو نشاط البحث
 .تعلم الطالب

                                                             
 Cara Siswa Belajar Aktif dalam Proses نانا سودجانا ، 87

Belajar Mengajar ، (0222سينار بارو أجلينسيندو ، : باندونغ ) ،81. 
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واهلدف من ذلك هو أن يتمكن 
اكتساب خِّبة التعلم  الب منالط

، وتطوير القدرة على التفكري بنشاط
والتحليل والتقييم والتطبيق يف احلياة 

 85.اليومية
 مؤشرات نشاط التعلم . ب

ميكن تطبيق التعلم الذي ينشط 
الطالب من خالل تطوير مهارات التعلم 
األساسية األساسية املختلفة واليت تشمل 

 :ما يلي
 يبالتواصل الفعال الشفهي والكتا ( أ

 التفكري املنطقي واحلاسم واإلبداعي  ( ب
 الفضول ( ج
 التمكن من التكنولوجيا واملعلومات ( د
 التنمية الشخصية واالجتماعية ( ه

                                                             
 .80 نفس املراجع، 85
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 التعلم املستقل ( و
، فإن التعلم املوجه حنو لذا

صااًل أحادي النشاط الطاليب ليس ات
، بل جيب أن يكون يف شكل االجتاه

اتصال تباديل تفاعلي بني الطالب 
خالل هذا التواصل ، يتم  من. واملعلمني

وضع الطالب كمواضيع يف التعلم ممن 
جيب أن حيصلوا على فرص واسعة لتطوير 

ع والنشاط واإلمكانات بشكل اإلبدا 
، حىت يكونوا قادرين على توفري مباشر

نتائج مشاركة الطالب الكاملة بدءًا من 
ختطيط التعلم وعملية التعلم إىل تقييم 

 84.التعلم
 

                                                             
 Model-Model Pembelajaran Mengembangkan، رومسان 84

Profesionalisme Guru (جاكرتا :PT Raja Grafindo Persada  ،
8107 )722-722. 
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 نتائج التعلم .5
 تعريف نتائج التعلم (0

يستحوذ عليها  اليت القدراتهي 
. أنشطة التعلم بعد مرورالطالب 

سيحصل الطالب على نتائج عملية 
يف . ل قيمة أو سلوكالتعلم يف شك

، يقوم املدرس عادة بتحديد أنشطة التعلم
الطالب الذين ينجحون . أهداف التعلم

يف التعلم هم من الطالب الذين 
 . ألهداف التعليميةينجحون يف حتقيق ا

أن التغيريات أو  Snelbekerقال  
القدرات اجلديدة اليت مت احلصول عليها 

راءات من قبل الطالب بعد القيام باإلج
، ألن التعلم التعليمية هي نتائج التعلم

هو يف األساس كيف يتغري سلوك 
 نتائج التعلم. الشخص نتيجة للتجربة
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Bloom  السلوكية اليت هي التغيريات
تشمل ثالثة جماالت، وهي املعرفية، 

 82.، والعقليةالعاطفية
أن  اختتامها، ميكن من الوصف 

نتائج التعلم هي تغيريات يف السلوك 
الفردي الذي يشمل اجملاالت املعرفية 

يتم تعبري بعد إكمال . والعاطفية والنفسية
الطالب لِّبنامج التعلم من خالل 

 .التفاعل مع موارد التعلم املختلفة
 
 
 
 

                                                             
 Strategi Pembelajaran dengan Problem، رمسونو 82

Based Learning itu Perlu ( ،بوغورGhalia Indonesia ،8105) ،
2. 
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 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم .4
التعلم تتكون العوامل اليت تؤثر على 
نتائج التعلم من عاملني مها العوامل 

 . الداخلية والعوامل اخلارجية
 الداخلية .  أ

 العوامل األحيائي (0
إن احلالة اجلسمايّن اليت جيب  

احلالة الفيزيائية اعتبارها هي 
ة ، واحلالة الصحيالعادية أو ال

للشخص تؤثر بشكل كبري 
 .على جناح التعلم

 العوامل النفسي (8
أو حالة العوامل النفسي   

النفس يف عملية التعلم على 
ختتلف الظروف . نتائج التعلم

النفسية املتعلقة بالظروف 
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ومتشائم . العقلية للطالب
العقلي تعيق التقدم يف عملية 
التعلم، وروح التعلم وسيتبني  

النفس يف كل ما يتعلق علم 
عملية التعلم خاصة يف تعلم 

 .الطالب نتائجها
 عوامل اخلارجية. ب

العوامل عائلية  واليت تشمل  (0
مل عائلة هنا هو الوضع عا

لألسرة،  االقتصادي
والعالقات العاطفية بني 
األطفال واآلباء واألمهات 
وكذلك طريقة لرتبية 

 .للطالب
عوامل املدرسة،واليت تشمل  (8

املدرسية هي  العوامل
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، املدرس وكيفية التدريس
والعالقة بني املعلمني 
والطالب رفيق املدرسة 

 .والنظام املدرسة
العوامل اجملتمع، اجملتمع   (7

يؤثر أيًضا بشكل كبري على 
نتائج تعلم الطالب ألن 

 لق بني الطالب واجملتمعالتع
وأشكال والطالب والشركاء،

حياة اجملتمع ميكن أيًضا أن 
ائج تعلم تؤثر يف نت

 .الطالب
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 التفكيرهيكل  ﴾ ج﴿
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فروض البحث  ﴾د﴿

الفرضية هي فرضيات مؤقتة للبحث أو 
صياغة املشكلة ، هذه الفرضية مبثابة عمل بديل 
حلل املشكالت اليت مت اختيارها لفحصها من 

  قادر مع تطبيق
التعلم التعاوين 

   tgtمنودج 
  عملية التعلم

والتعليم و نشاط 
الطالب و نتائح 

 التعلم

 شرح التعليم التعاوين 
  تطبيق التعلم التعاوين

يف    tgtمنودج 
الصف السابع 

باملدرسة الثانوية 
 املعارف اإلصالح

  أقل استجابة
 الطالب

  منخفض نتائج
 الطالب

  تستحدم منهج
 التعلم أقل ابتكار

 حالة األن األجراءات املتخذة األهداف أو النتائج
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 Classroom Action)  خالل األجرائى  أو يسمي

Research)..83 
 :الفرضية املقرتحة من قبل الباحثني هي

ميكن أن تزيد من نشاط الطالب يف عملية . أ
 األنشطة العربيةتعلم 

ميكن ترقية نتائج تعلم الطالب يف تعلم اللغة . ب
 العربية

 
 
 
 

 
 
 

                                                             
 Penelitian Tindakanسوهرمسي أريكونتطا،  83

Kelas(جاكرتا :Bumi Aksara ،8104) ،54. 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
هدف اإلجرائي الصف ى، موضوع البحث ، 

البحث ، و أساليب جمع متغير البحث، إجراءات 
 البيانات

  هدف اإلجرائي الصف ى  ﴾أ﴿
 التعلم التعاوينهدف هذا البحث هو تطبيق 

طالب و الكمحاولة لرتقية نشاط   TGTمناذج
 .نتائج تعلم طالب

 
 موضوع البحث   ﴾ب﴿

أما موضوع البحث هلذا البحث العلمى هو 
الطالب الصف السابع يف املدرسة الثانوية 

 02املعارف اإلصالح  بوجنكال و تتكون من  
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يف حني سيتم إجراء إعداد هذا . طالب
، درسة الثانوية املعارف اإلصالح البحث يف امل

وقت إجراء هذا البحث هو يف الفصل 
 8102الدراسي حىت من العام الدراسي 

/8102. 
 

 متغير البحث ﴾ج﴿
طالب يف عملية التعليم اللغة الاملتغري نشاط  .0

العربية بتطبيق التعلم التعاوين بنموذج 
Teams Games Turnament 

املتغري النتائج، وهو زيادة نتائج تعلم   .8
طالب يف تعليم اللغة العربية بعد تطبيق 

 Teams Gamesالتعلم التعاوين بنموذج 

Turnament 
 

 البحث إجراءات ﴾د﴿
يف هذا البحث، استحدمت الباحثة 
منوذج حبث اجرائى الذي مت تطويره بواسطة 
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Kemmis  وTaggart MC . هذا النموذج الذي
ال يزال  Kemmis & MC.Teggartطورته شركة 

 Kurtيبدو قريًبا جًدا من املوديل الذي قدمه 

Lewin . عند فحص النموذج الذي اقرتحه
Kemmis  وMc Teggart  هو بشكل أساسي

يف شكل أجهزة أو خيوط مع جهاز واحد 
وتلك من اخلطة،   82.يتكون من أربعة مكونات

ولكن هذه . التنفيذ، املالحظة، اإلنعكاس
واذا وجدت . األنشطة  األربعة تتداخل فعليا

بعض املشكالت يف ميدان البحث فتعيد اىل 
 : وتصوير هذا الطراز فيما يلى. مرحلة اإلبتدائى

 

                                                             
: باندونج) Penelitian Tindakan Kelasزينل أقيب،  82

Yrama Widya ،8112 ) ،88. 
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دورة بحث اجرائى صف ي  مخطط : 0.0لشكل ا

  Mc Taggart و  Kemmisفي 
التخطيط على نتائج اإلستعالم األول عن  ( أ

الرأي بالتفصيل ، مشل التخطيط اإلجراءات 
الواجب اختاذها لرتقية أو تغيري السلوكيات 

يف مرحلة . واملواقف املطلوبة كحل للمشاكل
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خطة التخطيط يتم ذلك عن طريق جتميع 
عمل تقوم على حتديد املشاكل يف املالحظة 

، يف هذه املرحلة. ل إجراء الدراسةاألولية قب
يتم إعداد مجيع متطلبات تنفيذ الباحثني يف 

راسية بدءًا من املواد التعليمية، الفصول الد
وخطط التعلم، وأساليب واسرتاتيجيات 

، التعلم، والنهج اليت سيتم استخدامها
البحث وأدوات  وموضوعات وتقنيات

 82.املالحظة املصممة للخطة
، اإلجراء هو ما (الفعل)تنفيذ اإلجراء ال  ( ب

يقوم به املدرس أو الباحث كجهد لرتقية أو 
يتم تنفيذ اإلجراء . زيادة أو التغيري املطلوب

تنفيذ التدابري . وفًقا للخطط اليت تنفيذ قبلها
هو عملية التعلم الطبقة النشاط كما إعمال 

اسرتاتيجيات التعليم والتعلم اليت نظريات و 
                                                             

82
 .Penelitian Tindakan Kelas  ،01سوهرمسي أريكونتطا،  
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إعدادها فضال عن اإلشارة إىل املنهج 
املطبق، ويتوقع النتائج اليت احلصول عليها 
لزيادة التعاون من الباحثني مع موضوع 
البحث وذلك لتوفري التفكري وتقييم ما 
حيدث يف الفصل الدراسية وكذلك فيما 
يتعلق مبا يقوم به الباحث كجهد لرتقية أو 

 . غيري يتم على أساس خطة األجراءاتت
املالحظة، املالحظة  هي يالحظ النتائج (  ج

أو أثر اإلجراءات املتخذة أو اليت فرضت 
مرحلة املالحظة هي مالحظة . على الطالب

مباشرة لتنفيذ اإلجراءات املتخذة يف البحث 
اهلدف من املالحظة هو حتديد . األجرائى

حتدث مع تنفيذ ما إذا كانت هناك تغيريات 
، يف هذا النشاط. باشرةاإلجراءات امل

يالحظ الباحث نتائج أو تأثريات 
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اإلجراءات اليت مت تنفيذها أو املفروضة على 
 71.الطالب

هي ( ردود الفعل)إن أنشطة التأمل األساسية( د
أنشطة حتليلية وتوليف وتفسري جلميع 

ثناء املعلومات اليت يتم احلصول عليها أ
، يفحص يف هذا النشاط. أنشطة العمل

الباحث ويرى وينظر يف النتائج أو تأثريات 
من خالل التفكري العميق ميكن . اإلجراءات

 .استخالص استنتاجات متينة وحادة
، كل منها يف تنفيذ دورتني البحثهذا 

يتكون من التخطيط ، األجراءات ، املالحظة ، 
 .والتفكري

 
 

                                                             
 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktikترينطا، 71

(Jakarta : Prestasi Pustaka ،8108) ،71. 
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 األولالدور 
  تخطيطال .0

ميع ، ما جيب القيام به هو جتيف هذه املرحلة
املخططة ذات ، واألشياء دورة لكل دورة

الصلة بتصميم التعلم، وإعداد املواد، 
، وأدوات اداة أو أوراق وإعداد وسائل التعلم

 .املالحظة
 التنفيذ .8

النتائج يف مرحلة ما قبل استنادًا إىل 
، مت إعداد خطة عمل تصحيحية اإلجراء

يف عملية  للمشاكل اليت متت مواجهتها
يف املراحل املبكرة يتم إعطاء . التعلم

الطالب املواد مقدما حىت يفهم الطالب 
بشكل أفضل ما سيتم مناقشته يف أنشطة 

مث يتم إعطاء الطالب  .TGTالتعلم التعاوين 
 . لعبة مع املواد اليت مت تسليمها



44 
 

 
 

 املالحظة .7
، ستقوم الباحثة جبمع يف هذه املرحلة

فعالية اإلجراءات البيانات ملعرفة مدى 
سيقوم الباحث مبراقبة نشاط . املتخذة

 .الطالب خالل أنشطة عملية التعلم
 إلنعكاسا  .5

علی  لباحثةسيعكس ا مرحلةلذه اهفي 
 نشاط الطالب و نتائج التعلم حتقيق

 غةمث صيا، راءإلجا قبل وبعد للطالب
في  م متابعهمسيتم ليتت والعيوب احالتجاا

 .ليةالدور التا
 

  الثانيالدور 
 تخطيطال .0
التخطيط يف هذه الدور بناء على نتائج  

، وتركز هذه اخلطة  يف الدور األوىل اإلنعكاس
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على شيء مل يكن من املمكن تنفيذه بشكل 
 .جيد يف الدوراألوىل

 لتنفيذا .8
يف مرحلة التنفيذ هذه هي خطوة تنفيذ مت  

 .إعدادها يف خطة عمل الدورة الثانية
 املالحظة .7
املالحظة اخلطة التعليمية،  وتشمل أنشطة 

وتنفيذ املرحلة الثانية، واملواقف من الطالب 
 .أثناء عملية التعلم

  اإلنعكاس .5
يتم تنفيذ هذا التأمل يف هناية الدور الثاين ،  

 بينما األهداف اليت يتم تنفيذها هي
 الثاين حتليل إجراءات الدور(  أ 

 الثاين تقييم نتائج إجراءات الدور( ب
 .البيانات اليت مت احلصول عليها تلخيص( ج
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الباحثة نتائج االنعكاس  استحدمت
كمواد لدراسة ما إذا كانت املعايري احملددة 

 .قد حتققت أم ال
 

 اساليب جمع البيانات ﴾ه﴿
 جمع البيانات كمية. 0

 ختباراإل( أ
الطرق اليت ميكن  اإلختبار هو

استخدامها أو اإلجراءات حتتاج العطاء 
الوظائف أو سلسلة من املهام يف شكل 
أسئلة جيب اإلجابة عليها أو األوامر اليت 

هذا االختبار  70.جيب أن يقوم هبالالختبار
، أول اختبار أوىل لتحديد تنفيذ مرحلتني

مدى املهارات والتمكن من املادة تتحدث 
                                                             

  Pengantar Evaluasi Pendidikan ,،أناس سدجيونو 70

 .23، (Raja Gravindo Persada ،8113: جاكرتا)
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االختبار )واالختبار النهائي. من قبل الطالب
يف شكل اختبار كتايب و شفويا ( البعدى

لتحديد ما إذا كانت مجيع املواد أو املواد 
الدروس لتدريسه وميكن أن يتقن من قبل 

 .الطالب
و االختبار القبلى  بعد البيانات

كاملة، فإنه سيتم احتساب االختبار  البعد  
يل متوسط قيمة مع الصيغة الواردة يف التحل

الفين من البيانات الكمية يف الصفحة التالية 
واملقارنة بينهما، حبيث ميكن رؤيت حتسني 

 .نتائج تعلم الطالب
 جمع البيانات نوعية. 8

 مقابلة( أ
إلجراء  ةاستحدمت الباحثة املقاب

 اليتدراسات أولية للعثور على املشكالت 
جيب دراستها ومعرفة األشياء من املستجيبني 
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احثة هو املقابلة اليت استخدم البنوع . بعمق
، وهي مقابلة مت نوع من املقابلة املنظمة

بإجراء  ةسيقوم الباحث. إعداد أدواهتا مسبًقا
 مع الطالب بعد االنتهاء من الدور لةمقاب

 . الثاين وأيضاً يف الدور األوىل
 االستبيان(  ب

هو أسلوب مجع البيانات الذي يتم 
إجراؤه عن طريق إعطاء جمموعة من األسئلة 

. أو البيانات املكتوبة إىل املستجيب لإلجابة
االستبيان عبارة عن تقنية فعالة جلمع 
البيانات إذا كان الباحث على يقني تام من 
املتغريات اليت جيب قياسها ويعرف ما ميكن 

 78. للمستجيب توقعه
 
 

                                                             
78

 ,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif، سوغيونو 

dan R&D’، 058. 
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 التوثيق ( ج
إن التوثيق الواردة يف هذه الدراسة 

هذا . هي مجيع املواد املسجلة أثناء الدراسة
التوثيق يف شكل قائمة من درجات الطالب 

جنبا إىل  اختباروبعد اختبار ما قبل يف 
من نتائج . جنب مع صور ألنشطة التعليم

هذه الوثيقة ميكن استخدامه كدليل ونظر يف 
 . تطبيق مزيد من التعليم أو التفكري والنتيجة

 
 تحليل البيانات  ﴾و﴿

 نوعيةحتليل البيانات  . أ
يف هذا البحث استحدمت الباحثة أسلوب 

 التحليل البيانات ميليس و هوبرما
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 milesمكونات تحليل : 0.8 الشكل
 (نماذج تفاعلية) Hubermanو 

 
 ، أي نشاط اختيارختفيض البيانات (0

، يف هذه البيانات وفًقا باملركز املشكلة
املرحلة جتمع الباحثة مجيع األدوات 

واليت يتم . البياناتاملستخدمة جلمع 
يف هذه . جتميعها بناًء على تركيز املشكلة

، ميكن للباحثة جتاهل البيانات اليت ةاملرحل

 

 البياناتتشكيلة 
 

 عرض البيانات

 ختفيض البيانات

 استنتاج البيانات
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حبيث توفر  77.تعتِّب غري ذات صلة
البيانات اليت مت تقليلها صورة أوضح 
وتسهل على الباحثني إجراء املزيد من 

 .عمليات مجع البيانات
عرض البيانات، بعد أن يتم ختفيض  (8

البيانات مث عرض البيانات، عرض 
البيانات ميكن أن يتم يف شكل جداول 

من عرض البيانات ، ميكن . ورسوم بيانية
تنظيم البيانات وترتيبها يف منط عالقة 

و عرض . حبيث يكون من األسهل فهمها
من . البيانات يف وصف موجز أو خمطط

سهل فهم ما هذا عرض البيانات ، سي

                                                             
 .Penelitian Tindakan Kelas ،013وينا سنجايا ، 77
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، وختطيط العمل اإلضايف بناًء على حيدث
 75.ما مت فهمه

، هذه األستنجات استنتاج البيانات (7
ستنتاج اال. استنادًا إىل وصف البيانات

، باحلصول على هو أعلى قيمة يف الدراسة
استنتاجات يتم مناقشة املشكلة املقدمة 

وبالتايل االستنتاج هو . ويتم البحث
 .األنشطة البحثيةتفصيل منهجي جلميع 

 حتليل البيانات الكمى  . ب
نتائج  نشاط الطالب و حتليل

اختبارات التعّلم عن طريق وصف كمي مع 
حسابات إحصائية بسيط، مث قارنت النسبة 

اختبار ما )املئوية اليت احلصول عليها من قبل 
ألساليب التعلم التعاوين  TGTمنوذج ( قبل

                                                             
 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatifسغيونو ، 75

dan R&D ،( باندونج :Alfabeta ،8102)، 852 . 
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الصيغ (. بعد اختبار ما) وبعد التطبيق 
ونسبة جناح التعلم املستخدمة إلجياد متوسط 

 :هي كما يلي
احلصول على البيانات على النحو  . أ

 :74التايل
 فئة النشاط الطالب 1،0الجدول 

 فئة فئة النشاط الطالب رقم
 ممتاز 04 – 0. 01 0
 متوسط 01 – 0. 4 8
 ناقص   4 -1 7

 
 
 

                                                             
 Teknik Penyusunan Instrumen Tes danمجاري مارديف،   74

Non Tes  (٢221 :  جغجاكرتا .Mitra Cendikia,)  ،0٢2. 
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 72الرمز حلساب نشاط الطالب . ب
      

 
  

 

 :البيان
 =a  نتيجة اجتماع األول 
=b  نتيجة اجتماع الثاين 
X =  نتائج 
N=  الطالب دعد 

 :الرمز مبعدل بيانات واحد . ج
  

  

 
 

 :البيان
X   =نتائج 
x∑   =موعة النتائججم 

N   =73.الطالب دعد 

                                                             
،  Pengantar Statistik Pendidikanأناس سودجيونو ،    72

 .32،  (Raja Grafindo , ٢222: جاكرتا)
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وللتقومي نتائج الكمال الطالب 
استحدمت الباحسة احلد األدىن من معايري 

ملدرسة الثانوية املعارف  (kkm)اإلكتمال 
اإلصالح بوجنكال باملادة اللغة العربية صف 

 .31السابع يعين 
 

 ﴾ جدول البحثز﴿
 خطة البحث اإلجراىي  7،8اجلدول 
 التاريخ التنفيذ العملية  الرقم 

تاليف اخلطة البحث  0
 اإلجراىي

 8102يناير  04

 8102فِّباير  5 اإلعداد 8
تنفيذ تدريس الدور  7

 األول
فِّباير  82و  02

8102 

                                                                              
 Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan، سهرمسي اريكونطا  73

 .822، (Bumi Aksara ،8108: جاكرتا )
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تنفيذ تدريس الدور  5
 الثاىن

ماريس  08و 4
8102 

ماريس  82 التقومي 4
8102 

كتابة تقرير البحث  2
 اإلجراىي

 8102أبريل  3
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 الباب الرابع

 عرض البيانات
 

لبيانات، وصف وضع مكان البحث، تفسير ا
 ، المباحثة دورالتحليل البيانات لكل 

 
 وصف وضع مكان البحث   ﴿أ﴾

تاريخ تأسيس املدرسة الثانوية اإلسالمية  .0
 و جبوجنكال فونورو " اإلصالح"

بنيت املدرسة الثانوية املعارف 
م باملؤسسة  0232يف السنة " اإلصالح"

بوجنكال اّليت " اإلخالص"الرتبية األسالمية 
تتكّون من اجملتمع واملشاييخ واألساتيذ 

 .والعلماء يف والية بوجنكال 
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، أنشطة التعّلم من املاضى إىل احلديثة
" اإلصالح"والّتعليم يف املدرسة الثانوية 

هذا . تستطيع أن تسري سريا منّظما وترتيبا
منظور باستدامة الّتالميذ اجلديدة وارتفاعه يف 

 72  .سنوات اآلخرةمخس 
 72للمدرسة والرسالةالرؤية   .8

املدرسة الثانوية اإلصالح بوجنكال 
ختصصها التعليمية  بونوروغو بصفتها املؤسسة

الرمسية اليت تتوىل الوالية وتتوىل رؤية ومهمة 
حتتاج . التعليم والرتبية الوطنية يف جماالت

املدرسة الثانوية اإلصالح بوجنكال إىل رؤية 
مع رؤية ومهمة املدرسة . ومهمة املدرسة

                                                             
يف ملحق هذا  D/83-0/8102/10أنظر إىل نسخة الوثيقية    72
 البحث 

 يف ملحق هذا ٢209/٢2-0/D/2٢أنظر إىل نسخة الوثيقية    72

  البحث
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ميكن استخدامها كمنصة للعمل يف حتقيق 
 . رسةإليكم رؤية ومهمة املد. اهلدف املنشود 

 الرؤية ( أ
املتّوفق واإلجناز بأسس اإلميان 

 والّتقوى وأخالق الكرمية
 الرسالة ( ب

 املقف العملّية اإلسالمية تطّور  ( 0
، تنفيذ التعلم واإلرشاد الفعال ( 8

طالب أن يتطور  حبيث ميكن لكل
 ، وفقا لالحتمال على النحو األمثل

تكثيف روح التميز بشكل مكثف  ( 7
يف  سواء يف املدارس الناس يعجلم

 التحصيل الدراسي وغري األكادميي 
خلق بيئة مدرسة صحة ونظيفة  ( 5

 ومجيلة 
طالب وساعده على  شجع كل ( 4
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، حبيث يكون إدراك إمكاناته
تطبيق اإلدارة التشاركية من . أفضل

خالل إشراك مجيع جلان املدارس 
تطبيق اإلدارة التشاركية . واملدرسة

جلان  مجيع اكمن خالل إشر 
 .ملدارس واملدرسةا

اهليكال التنظيمي يف املدرسة الثانوية . 7
 51املعارف اإلصالح بوجنكال

بيان بأمساء األساتيذ و األساتيذة يف . 5
املدرسة الثانوية املعارف اإلصالح 

 50بوجنكال
 الوسائل املؤيرة لعملية التعلم والتعليم با. 4

اإلصالح املدرسة الثانوية املعارف 
                                                             

يف ملحق  ٢209/٢2-0/D/22أنظر إىل نسخة الوثيقية    51
  هذا البحث

ملحق يف  ٢209/٢2-0/D/23أنظر إىل نسخة الوثيقية    50
 هذا البحث



38 
 

 
 

 58بوجنكال
 تفسير البيانات لكل دور ﴾ ب﴿

" ب"أجري البحث يف الصف السابع
املدرسة الثانوية املعارف اإلصالح بوجنكال 

يتم إجراء دراسة الفصل الدراسي هذه . فونوروجو
على مرحلتني لتحديد كيفية ترقية نشاط طالب 

. باإلضافة إىل نتائج الطالب يف عملية التعلم
البيانات  ةاستنادا إىل البحث الذي ميكن للباحث

 : التالية
 وصف مرحلة التعليم المبكر  .0

احلصول على البيانات اليت مت 
احلصول عليها من املالحظة األولية من 
خالل توضيح أن بعض الطالب يف املواد 
العربيةحىت اآلن مل يصلواإىل احلد األدىن 

                                                             
يف ملحق هذا  ٢209/٢2-0/D/22أنظر إىل نسخة الوثيقية    58

 البحث
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ملعايري االكتمال األدىن احملددة يف املدرسة 
باإلضافة . بوجنكالالثانوية املعارف اإلصالح 

إىل ذلك، خالل أنشطة التعلم ،نشاط ال 
من نتائج . يزال مستوى الطالب أقل

 : حصل على البيانات التالية ةاملالحظة،الباحث
طريقة التعلم اليت يستخدمها املدرس هي  ( أ

 . طريقة حماضرة
عندما يصف املدرس موضوع بعض   ( ب

ويتحدث البعض  الطالب أقل بانتباه،
ائهم، يكون الطالب أقل أيًضا مع أصدق

، وال تزال ردود الطالب على نشاطًا
 . أسئلة املدرس منخفضة

ء العمل على واجبات الطالب أثنا( ج
، معظمهم ال يزالون خمطئني معلميهم

للغاية والبعض اآلخر ال يزال نسخ 
حىت أن . اإلجابات من أصدقائهم
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البعض منهم أقل اهتماما بدروس اللغة 
 . العربية

ًء على الوثائق اليت تفيد بأن نتائج أو بنا(  د
درجات طالب اللغة العربية غري مرضية، 

حتت وزارة )ال يزال معظمهم منخفًضا 
 (. الصحة

ت من نتائج املالحظات اليت أجرا
عملية  على نشاط الطالب أثناءالباحثة 

 .التعلم
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المالحظة نتائج نشاط الطالب من  1،0الجدوال 
 رقبل الدو 

نتائج املالحظة  اإلسم رقم
 قبل الدور

 معلومات

 ناقص 2 أمونج هاريس 0
 ناقص 1 أننديتو فرستاوا 8

 ناقص 2 عزيز أليف الدين 7

 متوسط 2 ديال مرأة الصاحلة 5
 ناقص 2 دميا فوطرا فريانطا 4

 ناقص 3 ففريل دوي فرديان 2

 متوسط 2 غيسال اجنلينج هجره 3

 ناقص 3 إهلام رضى هداية 2

 متوسط 1 حممد أنندا فوطرا 2

 ناقص 1 حممد ريزا فردوس 01
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من تلك البيانات، ميكن احلصول 
على أن متوسط درجة نشاط طالب يف تعليم 

 3، ناقصطالب بالفئة  2هو  العربيةاللغة 
الب بالفئة ط 1طالب بالفئة متوّسط، و 

ميكن أن تستنتج أنّنشاط طالب .  ممتاز
 .ناقصالصف السابع يف الفئة 

 

 متوسط 2 حممد منري الكحسن 00

 متوسط 2 حممد نصرل إهلام 08

 ناقص 2 نبيل مّتقي  07

 متوسط 2 فنجكي نوفتا سري 05

 متوسط 2 ريرين سسمتا سرى 04

 ناقص 1 شخ ريزا عرفينشة  02

  12 اجلملة 

 ناقص 1 متوسط العدد
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قبل  البأما بيانات نتائج التعلم الط
 :اإلجرائي كما  يلى

 نتائج تعلم الطالب قبل تطبيق نمودج 1،8الجدوال 
 Teams Games Tournament 

الحد األدنى  نتيجة معلومات
 لمعايير النجاح

 رقم اإلسم

 0 أمونج هاريس 22 32 غري كامل
 غري كامل

 8 أننديتو فرستاوا 22 12
 غري كامل

 7 عزي أليف الدين 22 22
 غري كامل

 5 ديال مرأة الصاحلة 22 12
 غري كامل

 4 دميا فوطرا فريانطا 22 32
 غري كامل

 2 ففريل دوي فرديان 22 12
 كامل

 3 غيسال اجنلينج  22 22
 غري كامل

 2 إهلام رضى هداية 22 32
 غري كامل

 2 حممد أنندا فوطرا 22 12
 غري كامل

 01 حممد ريزا فردوس 22 32
 غري كامل

احلسنحممد منري  22 22  00 
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 غري كامل
 08 حممد نصرل إهلام 22 22

 غري كامل
 07 نبيل مّتقي  22 32

 كامل
 05 فنجكي نوفتا سري 22 22

 كامل
 04 ريرين سسمتا سرى 22 22

 غري كامل
 02 شخ ريزا عرفينشة  22 12

 

، من املعروف أن من البيانات األوىل
 نتائج تعلم الطالب يف املواد العربية مل تصل إىل

، حصل متوسط احلد األدىن من معايري االكتمال
فقط بينما كان  41.284مجيع الطالب على 

( طالب 5)٪ 08.4الطالب املكتمل ذكورًا 
 (. طالب 08)٪ 23.4والطالب غري كامل 

، ميكن االستنتاج بناًء على الوصف أعاله
قلة نشاط الطالب أن املشكلة اليت تواجهها هي 

ألن طريقة التعلم  ، وذلكيف عملية التعلم
املستخدمة من قبل املعلم أقل تنوًعا وبالتايل فهي 
تؤثر على نتائج تعلم الطالب ألن الطالب أقل 
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، للتغلب على هذه املشكالت. التعلمفهًما ملواد 
خالل حماولة تنفيذ  من املشكالت ةحياول الباحث

اسرتاتيجية تعليمية ميكن أن تمشرك الطالب 
 لتعلم ، من خالل بشكل نشط يف عملية ا

 Teamas Games منوذج يفالتعلم التعاوين بيق تط

Turnament (TGT .) منوذج التعلم  ةخيتار الباحث
هذا ألنه ميكن للباحث رؤيةمباشرة نشاط طالب 

 .أثناء عملية التعلم
 

 دورالوصف لكل  .8
 األو ل الدور

 تخطيط ال . أ
التخطيط الفصل الدراسي يف 

إىل نتائج مالحظات ما قبل  0 الدور
من املالحظة األول للمشاكل اليت . الدور

 : صادفتها 
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طريقة التعلم اليت يؤديها املدرس أقل  ( أ
 تنوًعا 

يف عملية  البال نشاط الطال يز  ( ب
 اال يزال  التعلم منخفضً 

حتت  البنتائج تعلم الطمتوسط  (ج
 . احلد األدىن ملعايري النجاح

، قرر من املشكالت القائمة
نشاط الطالب حىت ميكن  لرتقيةالباحث 

أن يؤثر على نتائج تعلم الطالب يف املواد 
التعلم التعاوين العربية من خالل تطبيق 

على  teams games turnamentمنوذج 
باملدرسة الثانوية طالب الصف السابع 

تطبيق  قية، لرت املعارف اإلصالح بوجنكال
 : ةحتسينات، التعلم جيري الباحث

حتديد موضوع املفردات و احلوار  (0
 حول يف تيبال 
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 إعداد خطة التطبيق (8
إعداد االختبار التمهيدي وما بعد  (7

 االختبار 
 Tournamentإعداد السؤال عن ( 5

 األدوات املستخدمة يف أنشطة التعلم ( 4
إعداد أوراق املالحظات اليت مت ( 2

 إنشاؤها 
إعداد أداة التقييم الستخدامها لقياس ( 3

 كفاءة الطالب 
 نفيذالت . ب

يتكون تطبيق عملية حتسني 
، ومها لتعلم يف هذه الدورة من اجتماعنيا

فِّباير  82فِّباير و  02يوم الثالثاء 
 8x51كل اجتماع عبارة عن . 8102

، مقسمة دقيقة أو ساعتني من الدروس
شطة مبكرة وأنشطة أساسية إىل أن
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( مراقبة،طرح،استكشاف، ربط ، تواصل)
يف االجتماع األول . وإغالق األنشطة،

،األويل على مت تطبيق االختباراسرتاتيجية 
 Teams Games Turnamentالتعلم 

، مث مت إجراء لنموذج التعلم التعاوين
االجتماع الثاين من خالل االجتماع 
األول باسرتاتيجية التعلم لنموذج التعلم 

 Teams Games Turnamentالتعاوين 
،  يف تطبيق هذه الدور. تبار ما بعدواخ

سيتم املواد تقدميل لطالب ، أي الفصل 
، املتعلق باألدب مع املفردات و  8

 : يتكون تطبيق منوذج التعلم من. احلوار
 النشاط األول ( 0

، يفتح يف هذا النشاط
الدرس من خالل التحية ،  ةاملدرس

مث يعطي . ، وحضور الطالب دعاءوا
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عن طريق إعطاء السؤال  ةاملدرس
التمهيدي بشأن املواد التعليمية اليت 

هذا ضروري ملعرفة . يتعني القيام هبا
 . معرفة الطالب املبكرة

 األنشطة األساسية ( 8
 املالحظة  ( أ)
يف هذه املرحلة ، يمطلب من  

الطالب االستماع مث 
اليت أعلنها  املفرداتحماكاة

املدرس وكذلك املعىن املرتبط 
 . باخلوار

 مطالبة  ( ب)
مبنح الطالب فرصة  ةاملدرس 

 للسؤال عن املواد 
  االستكشاف  ( ج)
 ، يقسم املدرسيف هذه املرحلة 
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الطالب إىل جمموعات غري 
، مث شرحها وظيفة متجانسة

اجملموعة جلميع املتعلمني يف 
ة مرها الطالب برتمجمث أ. التعلم

، مث طملب من موضوع احلوار
الطالب مقارنة اإلجابة 
وتصحيح اخلطأ مع أصدقاء 

 .اجملموعة
 مجعية   (د)
الباحثة لعبة أو لعبة  بدأت 

بطولة ، وحتتوي هذه اللعبة 
على أسئلة تتعلق باملواد اليت مت 

بعض ميثال .تعلمها للتو
للباحسة جمموعتهم لتحديد 
 البطاقات أواملرقمة األوراق
والطالب جييبون على األسئلة 
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 . الواردة يف الورقة
 التواصل  (هـ)

تعلن ماجستريعن درجة كل 
، اجملموعة اليت حتصل جمموعة

على أعلى الدرجات ستحصل 
 .ةعلى مكافأة من املدرس

 النشاط النهائى( 7
، خيِّب هائييف هذا النشاط الن

ال املدّرسة أحد الطالب بإكم
، للتواملوضوع الذي متت دراسته 

ويقوم املدّرسة بتقييمه من خالل 
مث يغلق . تقدمي أسئلة لفظية للطالب

املّدرسة أنشطة التعلم بالدعاء 
 . والسالم
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 املالحظات . ج
اليت أبداها نتائج  املالحظات 

أثناء تطبيق من التعلم  ةواملراقب ةالباحث
احملّسنخالل إجراء األحباث العملية 
للفصل الدراسي من خالل تطبيق 

 Teamsاسرتاتيجية التعلم التعاوين لنموذج 

Games Turnament تشري إىل أنه يف ،
، ال تزال هناك جمموعات ال األوىل الدور

تزال تفتقر إىل التعاون مع أصدقائها يف 
ذا يعطي العثور على ه. اجملموعة

ب للعمل مع توجيهات الباحث للطال
، ومساعدة بعضهم زمالئهم يف اجملموعة

 . البعض بني األصدقاء اآلخرين
من مالحظات أنشطة الطالب 

أنشطة اليت يتم استخدامها لتحديد 
، ال يزال هناك الطالب أثناء عملية التعلم
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فيما . بعض أوجه القصور يف عملية التعلم
، أي الطالب يتعلق بتحقيق النشاط

، 57استجابة الطالب عند طرح األسئلة
ميكن رؤية اآلراء وما إىل ذلك يف اجلدول 

 . التايل
 نشاط طالب  (0

 نتائج المالحظة الدور األول 1،1الجدوال 
نتائج  اإلسم رقم

المالحظة 
 الدورة األول

 معلومات متوسط عدد

 املالحظة
 ناقص 1 02 2 3 أمونج هاريس 0
 ناقص 1 02 1 1 فرستاواأننديتو  8
 ناقص 1 02 2 3 أليف الدين زعزي 7

                                                             
يف ملحق هذا  ٢/٢209-O/09/2٢ أنظر اىل نسخة املالحظة  57

 البحث
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ديال مرأة  5
 الصاحلة

 متوسط 2.1 02 2 2

 ناقص 1 02 1 1 دميا فوطرا  4
 متوسط 1.1 00 2 1 ففريل دوي  2

 متوسط 1 02 9 2 غيسال اجنلينج  3

 متوسط 1.1 00 2 1 إهلام رضى هداية 2

 متوسط 2 03 1 2 حممد أنندا فوطرا 2

 متوسط 2.1 01 1 2 حممد ريزا فردوس 01

حممد منري  00
 احلسن

 ممتاز 02.1 ٢0 0٢ 9

حممد نصرل  08
 إهلام

 ممتاز 00 ٢٢ 02 9

 ناقص 1 02 2 3 نبيل مّتقي  07
فنجكي نوفتا  05

 سري

 ممتاز 02.1 ٢0 0٢ 9

 ممتاز 02.1 ٢0 00 02ريرين سسمتا  04
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 سرى
شخ ريزا  02

 عرفينشة 

 متوسط 2 03 1 2

   005.4 النتيجة متوسط
   3.0 متوسط

 متوسط  3.0 النتيجة النشاط الدورة األول
 

استنادا إىل مراقبة نشاط 
الطالب يف تطبيق أنشطة التعلم اليت 
تبدأ املرحلة األوىل من التخطيط 
والعمل واملالحظة والتأمل على حالة 
الطالب ميكن أن ينظر إليه من 

ميكن . النشاط املتزايد من الطالب
زيادة النشاط قبل اختاذ إجراء يف 

وبعد اختاذ " 4"، أي  ناقصالفئة 
الل تطبيق منوذج التعلم إجراء من خ
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Teams Games Tournament  ،
نشاط الطالب إىل يرتفع متوسط 

 ".متوسط"يف الفئة 3.0
  تعلم نتائج (8

أما بالنسبة للمعرفة نتائج 
التعلم سيتطلب إجراء وأظهرتعلى 

 0الطبقة، يف دور  ثعمل البح
بيانات الطالب االختبار البعدي 
نتائج االستحواذ على نتائج تعلم 
الطالب قبل االختبار وأيضا مرحلة 

. ما بعد االختبار يف املرحلة األوىل
النسبة املئوية لنسبة . معايري االختبار

 .االختبار
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 نتائج بعد اإلختبار في الدور األول 1،1الجدوال 
 

الحد األدنى  نتيجة معلومات
 لمعايير النجاح

 رقم اإلسم

 0 أمونج هاريس 22 22 غري كامل
 كامل

 8 أننديتو فرستاوا 22 22
 غري كامل

 7 عزي أليف الدين 22 22
 كامل

 5 ديال مرأة الصاحلة 22 22
 غري كامل

 4 دميا فوطرا فريانطا 22 22
 غري كامل

 2 ففريل دوي فرديان 22 22
 كامل

 3 غيسال اجنلينج  22 12
 غري كامل

 2 إهلام رضى هداية 22 22
 كامل

 2 حممد أنندا فوطرا 22 22
 كامل

 01 حممد ريزا فردوس 22 22
 كامل

 00 حممد منري احلسن 22 12
 كامل

 08 حممد نصرل إهلام 22 92
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 كامل
 07 نبيل مّتقي  22 22

 كامل
 05 فنجكي نوفتا سري 22 92

 كامل
 04 ريرين سسمتا سرى 22 12

 كامل
 02 شخ ريزا عرفينشة  22 22

 
نتائج قبل اإلختبار و بعد اإلختبار  1،5الجدوال 

 في الدورة األول
 معلومات نتائج األسم رقم

الحد 
 األدنى

قبل 
 اإلختبار

 بعد اإلختبار

 غري كامل 22 32 22 أمونج هاريس 0

 كامل 22 12 22 أننديتو فرستاوا 8

 غري كامل 12 22 22 عزيز أليف  7

 كامل 22 12 22 ديال مرأة  5

 غري كامل 22 32 22 دميا فوطرا  4

 غري كامل 22 12 22 ففريل دوي  2
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 كامل 12 22 22 غيسال اجنلينج  3

 غري كامل 12 32 22 إهلام رضى  2

 كامل 22 12 22 حممد أنندا  2

 كامل 22 32 22 حممد ريزا  01

 كامل 12 22 22 حممد منري  00

 كامل 92 22 22 حممد نصرل  08

 غري كامل 22 32 22 نبيل مّتقي  07

 كامل 92 22 22 فنجكي نوفتا 05

 كامل 12 22 22 ريرين سسمتا 04

 كامل 22 12 22 شخ ريزا  02

 
  االنعكاس . د

يف مرحلة املراجعة ، حصل 
على نتائج التعلم وكذلك نشاط  ةالباحث

الطالب يف عملية تعلم اللغة العربية  
كانت أفضل مما كانت عليه يف وقت 
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استناًدا إىل . املالحظة األول قبل اإلجراء
نتائج املالحظات حول نتائج التعلم 
وأيًضا نشاط الطالب يف املشاركة يف 
أنشطة تعلم اللغة العربية باستخدام 

 Teams Gamesاسرتاتيجية التعلم التعاوين 

Turnament  أظهر بعض  0يف الدورة ،
الطالب أفضل نشاطًامن ذي قبل ، كما 

. ئج تعلم الطالب أيًضازادت نتا
هناك  ةاملشكالت اليت يواجهها الباحث

 : وه 0دور 
ال يزال هناك نقص يف قدرة الطالب ( 0

 على التعاون مع بعضهم البعض 
ال يزال هناك بعض الطالب الذين ( 8

ما زالوا يعتمدون على أصدقائهم 
 يف جمموعتهم 

هناك بعض الطالب الذين حيبون أن ( 7
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حىت يصبح الفصل يكونوا مشغولني 
 . أقل مالءمة

شرح املدرسةو سريع ( 5
جًدا حىت ال يفهم 

  .الطالب املادة
للتغلب على املشاكل أو بعض 

واجهها الباحثة يف أوجه القصور اليت ي
، سوف يتحسن الباحثة من الدورة األوىل

يف  خطة لتنفيذ التعلمخالل مراجعة 
 .، وهي الدورة الثايناملرحلة التالية

 الثاني الدور
األوىل،  ومبايف الدور أن املرحلة الثانية

واملرحلة الثانية خالل مراحل توفري التدابري 
 : التالية

  مرحلة التخطيط. أ
، يف مرحلة التخطيط للدور الثاين
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، أي يعد هذا حتسيًناعمل التعلم لدوراألول
 : املدرسة الذي يصنع أوالً 

 حيدد موضوع تراكب تيبال يفريتب ( 0
 خطة تنفيذ التعلم (8
جيعل االختبار التمهيدي وكذلك أسئلة ( 7

 ما بعد االختبار 
 إعداد األسئلة للبطوالت (  5
األدوات / إعداد مصادر املواد ( 4

 املستخدمة يف أنشطة التعلم 
إعداد أدوات التقييم اليت سيتم ( 2

 استخدامها لقياس كفاءة الطالب 
 تنفيذال. ب

يوم  الدور الثاين اإلجراءاملتخذ يف
مارس  08و  8102مارس  4الثالثاء 
يف االجتماع األول اسرتاتيجية . 8102

 Teams Games Turnamentالتعلم التعاوين 
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، مت عقد االجتماع الثاين ملراجعة التعلم 
باللغة العربية من خالل تطبيق اسرتاتيجية 

 Teams Games Turnamentالتعاوين  التعلم
عبارة  الدور الثاين اهذ .روعقد اختبار آخ

. األول عن حتسني ألوجه القصور يف الدور
 : فهي أما اإلجراءات يف الدور الثاين

 األنشطة األول (0
األنشطةيبدأ هذا النشاط با املدرسة  

مًعا ، مث  دعاءالذي يقول حتياته ، وال
اصطحاب وإعطاء القليل من احلافز 

قبل أن يبدأ التعلم ، يقدم . للطالب
وبعد . املدرسة ورقة أسئلة قبل االختبار

ذلك يعطي املعلم إدراًكا للطالب فيما 
 .يتعلق باملواد

 األنشطة األساسية ( 8
 االستماع ( أ)
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، يمطلب من الطالب يف هذا النشاط 
اد اليت ينقلها االستماع واالهتمام باملو 

 . املعلم
 األسئلة ( 0)

، يتم إعطاء يف هذا النشاط
الطالب الفرصة لطرح األسئلة 

. املتعلقة باملواد اليت مل يفهموها
ويقوم املدرسة ببعض األسئلة 
واإلجابات املتعلقة باملواد اليت 

 . مت شرحها
 االستكشاف ( 8)

يف هذا النشاط ، يقسم املدّرسة 
موعات غري ب إىل أربع جمالطال

، مث يقوم املدرسة متجانسة
بتبادل األسئلة مع مجيع 
الطالب للعمل مبفردهم مث 
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يطابقهم فيما بعد ويقارهنم 
 . بإجابات أصدقائه يف اجملموعة

 االرتباط ( 7)
يف هذا النشاط ، يعدل املدرسة 
بعض الشيء عن طريق إضافة 
جوالت البطولة عن طريق 
اإلجابة عن الطالب مباشرة 

احلاجة إىل التقدم إىل دون 
طاولة البطولة وإضافة جوالت 
من الكفاح إلثارة محاس 
الطالب يف اإلجابة على 

 األسئلة اليت يقدمها املدرسة
 التواصل( 5) 

مع تعلن املدّرس عن درجة كل 
جمموعة ، اجملموعة اليت حتصل 
على أعلى الدرجات ستحصل 
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 على مكافأة من املدّرس
 النشاط النهائى( 4)

هناية أنشطة سأل املدّرس يف 
طالب واحد إلبرام املواد درس 
حديثا، واملدرسة اعطاء املهام 
حبيث يتعلم الطالب يف املواد 

. مرة أخرى تراكيب تعلموه
ذكراملدّرسة التايل التعلم 

 .بالصلوات والتحية
 املالحظات  . ج

املالحظات اليت أبداها الباحثون 
اء أثناء تنفيذ التعلم احملسن من خالل إجر 

األحباث العملية للفصل الدراسي من 
خالل تطبيق اسرتاتيجية التعلم التعاوين 

 Teams Games Turnamentلنموذج 
حصلت على مالحظة مفادها أن بعض 



010 
 

 
 

الطالب يف الدورة األوىل ال يزالون 
يف هذه الدورة الثانية . ينظرون إىل نتائج 

ميكن . قد بدأ ويف الظهور بنشاط
املدّرسة أسئلة بدأ مالحظة عندما يسأل 

الطالب باإلجابة على العديد من هذه 
األسئلة ، وقدم إجابات على إجابات 

  55.أصدقائهم
، يتم مالحظة يف هذه املرحلة

نتائج قدرات الطالب خالل عملية التعلم 
اليت تشمل نشاط وأيًضا نتائج تعلم 

بعد أهّنم ملتابعة التعليم والتعلم . الطالب
 :ينظر إليها أدناهدور الثاين ميكن أن 

النشاط مراقبة الطالب يف عملية  (0
 التعلم 

                                                             
يف ملحق هذا ٢209/O/1-2/22 أنظر اىل نسخة املالحظة   55

 البحث
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من  يف هذه الدور الثاين
أنشطة التعلم لدى الطالب يف 

 Teamsأنشطة التعلم التعاوين منوذج 

Games Turnament  حتسنا كبريا مقارنة
 .مع دور األوىل

نتائج المالحظة نشاط طالب في  1،4الجدوال 
 الدور الثاني

نتائج  اإلسم رقم
المالحظة 

 الثانيالدور 

 معلومات متوسط عدد

 المالحظة
 متوسط 02 ٢2 00 9 أمونج هاريس 0
 ممتاز 00 ٢٢ 0٢ 02 أننديتو فرستاوا 8

 متوسط 02 ٢2 00 9 عزيز أليف الدين 7

 ممتاز 02.1 ٢0 0٢ 9 ديال مرأة الصاحلة 5

 متوسط 9،1 09 02 9 دميا فوطرا فريانطا 4

دوي فرديانففريل  2  متوسط 02 ٢2 00 9 
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 ممتاز 00 ٢٢ 0٢ 00 غيسال اجنلينج هجره 3
 متوسط 9.1 09 00 1 إهلام رضى هداية 2

 ممتاز 02.1 ٢0 00 9 حممد أنندا فوطرا 2

    ممتاز 02.1 ٢0 00 9 حممد ريزا فردوس 01

 ممتاز 02.1 ٢2 03 02 حممد منري الكحسن 00

 ممتاز 02.1 ٢2 03 02 حممد نصرل إهلام 08

 متوسط 02 ٢2 00 9 نبيل مّتقي  07

 ممتاز 02 ٢2 03 0٢ فنجكي نوفتا سري 05

 ممتاز 02 ٢2 03 0٢ ريرين سسمتا سرى 04

 ممتاز 0٢ ٢٢ 0٢ 02 شخ ريزا عرفينشة  02

  033.4 النتيجة متوسط
  00.127 متوسط

 ممتاز  األول النشاط الدور النتيجة
 

من نتائج املالحظات على 
تنفيذ أنشطة  مدى فعالية الطالب يف
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، زادت الدورة تعلم اللغة العربية
ميكن . الثانية مقارنة بالدورة األوىل

زيادة النشاط بعد إجراء النشاط يف 
الدورة األوىل الفئة املتوسطة مبتوسط 

وبعد النشاط يف الدورة " 3.0"
الثانية زاد نشاط الطالب وبلغ 

  01.084املعدل 
 الب نتائج تعلم ط (8

ملعرفة نتائج التعلم ، فإنه 
خذ إجراًء حول إجراء أحباث يأ

، يتم دورة الثانية، يف الالفصل
احلصول على بيانات الطالب 

 :للطلبة على النحو التايل
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 نتائج قبل اإلختبار في الدور الثاني 1،4الجدوال 
الحد األدنى  نتيجة معلومات

 لمعايير النجاح
 رقم اإلسم

 0 أمونج هاريس 22 32 غري كامل
 غري كامل

 8 أننديتو فرستاوا 22 12
 غري كامل

 7 عزي أليف الدين 22 22
 غري كامل

 5 ديال مرأة الصاحلة 22 12
 غري كامل

 4 دميا فوطرا فريانطا 22 12
 غري كامل

 2 ففريل دوي فرديان 22 12
 غري كامل

 3 غيسال اجنلينج  22 12
 غري كامل

 2 إهلام رضى هداية 22 32
 غري كامل

 2 حممد أنندا فوطرا 22 32
 غري كامل

 01 حممد ريزا فردوس 22 22
 غري كامل

 00 حممد منري احلسن 22 12
 غري كامل

 08 حممد نصرل إهلام 22 12
 غري كامل

 07 نبيل مّتقي  22 22
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 غري كامل
 05 فنجكي نوفتا سري 22 12

 غري كامل
 04 ريرين سسمتا سرى 22 32

 غري كامل
 02 شخ ريزا عرفينشة  22 32

 
 نتائج بعد اإلختبار في الدور الثاني 1،2الجدوال 

الحد األدنى  نتيجة معلومات
 لمعايير النجاح

 رقم اإلسم

 0 أمونج هاريس 22 22 كامل
 كامل

 8 أننديتو فرستاوا 22 12
 كامل

 7 عزي أليف الدين 22 22
 كامل

 5 ديال مرأة الصاحلة 22 12
 كامل

فوطرا فريانطا دميا 22 22  4 
 كامل

 2 ففريل دوي فرديان 22 12
 كامل

 3 غيسال اجنلينج  22 92
 كامل

 2 إهلام رضى هداية 22 12
 كامل

 2 حممد أنندا فوطرا 22 12
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 كامل
 01 حممد ريزا فردوس 22 22

 كامل
 00 حممد منري احلسن 22 92

 كامل
 08 حممد نصرل إهلام 22 92

 كامل
 07 نبيل مّتقي  22 22

 كامل
 05 فنجكي نوفتا سري 22 92

 كامل
 04 ريرين سسمتا سرى 22 92

 كامل
 02 شخ ريزا عرفينشة  22 12

 
ختبار و بعد اإلختبار نتائج قبل اإل1،2الجدوال 

 الثاني في الدور
 معلومات نتائج األسم رقم

معايير 
اكتمال 
الحد 
 األدنى

بعد  قبل اإلختبار
 اإلختبار

 كامل 22 32 22 أمونج هاريس 0
 كامل 12 12 22 أننديتو فرستاوا 8
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 كامل 22 22 22 عزيز أليف الدين 7

 كامل 12 12 22 ديال مرأة الصاحلة 5

 كامل 22 12 22 دميا فوطرا فريانطا 4

 كامل 12 12 22 ففريل دوي فرديان 2

 كامل 92 12 22 غيسال اجنلينج هجره 3

 كامل 12 32 22 إهلام رضى هداية 2

 كامل 12 32 22 حممد أنندا فوطرا 2

 كامل 22 22 22 حممد ريزا فردوس 01

 كامل 92 12 22 حممد منري الكحسن 00

 كامل 92 12 22 حممد نصرل إهلام 08

 كامل 22 22 22 نبيل مّتقي  07

 كامل 92 12 22 فنجكي نوفتا سري 05

 كامل 92 32 22 ريرين سسمتا سرى 04

 كامل 12 32 22 شخ ريزا عرفينشة  02
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 :54الوصف
من بيانات القيمة أعاله ، ميكن مالحظة 

القيمة هو أن متوسط 
0821 

02  =

21 

 02ونسبة اكتماهلا 
02 x 011 ٪= 011٪ 

والنسبة املئوية لعدم االكتمال هي 
41
02  ×

011 ٪ =1٪ 
  االنعكاس . د

النتائج اليت حصل عليها معظم 
الطالب يف الدورة الثانية تظهر نشاطًا 

. أفضل للطالب مقارنة مع دورة األىل
ليس ذلك فحسب، كما حتسنت مقارنة 

                                                             
،  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan، سهرمسي اريكونطا   54

٢99. 
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قيمة تعلم الطالب يف ماديت اللغة العربية 
دورة . يف املرحلة الثانية مع دورة األىل

على أساس مراقبة نتائج النشاط الطاليب 
ب أثناء الدراسة يف الدورة وتعلم الطال

 :الثانية على النحو التايل
بية وفًقا للتنفيذ عملية تعلم اللغة العر  (0

، بدأ الطالب يف املخطط للتعلم
القيام البحث عن القدرة على 

، حبيث باألنشطة التعلم بشكل جيد
يكون قادرًا على إظهار زيادة نشاط 

 . الطالب مقارنة بالدورة األوىل
أعضاء اجملموعة يف  لقد بدأ معظم (8

، ال يزال أعضاء الظهور بنشاط
ة يف اجملموعة الذين كانوا يف البداي

، يف الدورة الدورة األوىل يبدون سلبيني
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الثانية بدأوا جيرؤون على تبادل اآلراء 
 . مع اجملموعة

ثر تفاعاًل بني تكون عملية التعلم أك (7
، وميكن مالحظة املعلمني والطالب

، علم بتسليم املوادعندما يقوم املذلك 
. وقد بدأوا جيرؤون على طرح األسئلة

ندما يقوم املعلم بإعطاء وأيًضا ع
، أجاب الطالب على أسئلة األسئلة

 .املعلم جيًدا
نتائج تعّلم الطالب يف الدورة الثانية  (5

أفضل بكثري أو حمّسنة مقارنًة بالدورة 
 .األوىل

أظهرت النتائج اليت حصل عليها 
الدورة الثانية أن نشاط معظم الطالب يف 

الطالب يف تعلم اللغة العربية قد زاد 
 .مقارنة بالدورة األوىل
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كما شهدت نتائج التعلم اليت 
ا حتسن جيد حصل عليها الطالب أيضً 

، أو مقارنة بالقدرة مقارنة بالدور األوىل
وبالتايل ال . األولية قبل اختاذ اإلجراء

إىل إجراء حتسينات على  ةحيتاج الباحث
والتعلم يف الدور الثاين ميكن أن . التعلم

يستنتج أن تنفيذ إجراءات التعلم 
لتحسني نتائج التعلم وأيًضا نشاط 
الطالب يف عملية تعلم اللغة العربية ميكن 

 . الثاين أن ينتهي يف الدور
 

 الدور﴿ج﴾ تحليل البيانات لكل 
الباحثة نسبة مئوية و املتوسطة  استجدمت

نشاط طالب يف  تعليم اللغة  لتحليل البيانات عن
العربية مع نتائج تعلم الصف السابع يف املدرسة 
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الثانوية اإلصالح بوجنكال فونوروجو، أّما البيانات  
 :كما يلى

 قبل اإلجرائي . 0
بيانات مالحظة كفاءة تعلم اللغة العربية 

 :للطالبات قبل الدوركما يلى
نتيجة النشاط الطالب  1،01الجدوال

 األول في المالحظة
 نسبة مئوية قبل الدور معايري نشاط الطالب رقم
 20 2 ممتاز 0

 % 32.21 2 متوسط 8

 % 12.٢1 9 ناقص 7

 
على الوصف يظهر أن نشاط  استنادا

طالب يف تعليم اللغة العربية يف عملية 
استخدام الطريقة يف . التعليم أقل أكمل

عملية التعليم أقل ممتع حىت طالب أقل 
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يف التعلم وال هتتم  ةاحلماسنشاطا، ليس 
من البيانات . الدرس اليت قدمها املدّرسة

الطالب ( قبل الدور)حصل قبل اإلجرائي 
، يف الفئة  20يف الفئة مرتفع حصل اىل 

، ويف % 32.21متوّسط حصل اىل 
 .% 12.٢1حصل اىل  ناقصالفئة

 :يانات نتائج تعلم الطالبات كما يلى
 نتائج تعلم الطالب قبل الدور 1،00الجدوال 
 حساب المائة قبل الدور معايير

 - 12.2٢1 نتائج املتوسط

طالب 03 غري كامل  
12.1 % 

  طالب ٢ كامل
0٢.1 % 

من بيانات نشاط طالب يف تعليم    
اللغة العربية مع نتائج التعلم الذي حصل 
على الباحثة تدل على اكثر الطالب 

. الصف السابع ال تفهم املادة اللغة العربية
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ومن نتائج املالحظات مرئي أّن الطالب 
غري كامل ألّن نتائج التعلم ليس احلد 

للتغلب على هذه املشكلة . األقصى
حثة الطريقة التعلم التعاوين ستطبيق البا

لرتقية نشاط طالب يف تعليم  TGTبنمودج 
مع تطبيق هذه الطريقة من . اللغة العربية

 .املتوقع ترقية نتائج تعلم اللغة العربية 
 دور األول ال. 8

بيانات مالحظة نشاط طالب يف تعليم اللغة 
 :العربية يف عملية التعليم كما يلى

 
خالصة نشاط طالب قبل الدور وبعد  1،08الجدوال 

 الدور
قبل  نشاط

 الدور
 حساب المائة الدور األول حساب المائة

 % ٢1 3 % 2 2 ممتاز

 % 32.21 2 % 32.21 2 متوسط
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 % 20.٢1 1 % 12.٢1 9 ناقص

قائمة على الوصف يدل اّن نشاط 
طالب يف تعليم اللغة العربية يف عملية التعليم 

استخدم الطريقة يف عملية التعليم . املتوسط
جيدا بدرجة النشاط وهتتم الدرس اليت موّصل 

من البيانات اليت حصل على دور . املدّرسة
،  % ٢1االول  دخل يف الفئة مرتفع حصل على 

و بالفئة  % 32.21على و بالفئة متوّسط حصل 
 .% 20.٢1منخفض حصل على 

 : بيانات نتائج تعلم الطالبات كما يلى
نتائج تعلم الطالب قبل الدور و  1،01الجدوال 

 بعد الدورفي الدورة األول
حساب  قبل اإلختبار معايير

 المائة
حساب  بعد اإلختبار

 المائة
 - 22.2٢1 - 12.2٢1 نتائج املتوسط

طالب 03 غري كامل  
12.1 % 

طالب 1  
20.٢1 

% 
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  طالب ٢ كامل 
0٢.1 % 

طالب  00  
21.21 

% 

 
حظة يظاهر أّن عو من نتيجة املال

نشاط طالب يف تعليم اللغة العربية و نتيجة 
التعلم بدأت اإلرتفاع من قبل الدور اىل دور 

ولكن مل أكمل، ال يزال كانت قيمة . االول
التايل منخفضة و غري كامل حىت حيتاج اإلجراء 

 .يف دور الثاىن
 دور الثاين . 8

بيانات مالحظة نشاط طالب يف تعليم 
 :اللغة العربية كما يلى

 1،01الجدول 
ملخ ص نشاط طالب في تعليم اللغة العربية قبل 

 الدور و دور األول و دور الثاني
 

قبل  فئة نشاط رقم
 الدور

حساب 
 المائة

الدور 
 األولى

حساب 
 المائة

 الدور
 الثاني

حساب 
 المائة

 % 28.4 01 % 84 5 % 1 1 ممتاز 0
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 57.34 3 % 57.34 3 متوسط 8
% 

2 73.4 % 

 70.84 4 % 42.84 2 ناقص 7
% 

1 1 % 

 
قائمة على الوصف يدل أّن 
نشاط طالب يف تعليم اللغة العربية يف 

استخدم الطريقة . عملية التعليم اإلرتفاع
يف عملية التعليم جيدا حىت الطالبات 
النشاط و متحّمس يف تتبع الدرس و 

من . هتتم الدرس اليت قدمها املدّرسة
بيانات حصول يف دور الثاين الطالب 

 % 2٢.1على  حصلممتاز دخل يف الفئة 

و % 22.1وبالفئة متوّسط حصل على 
 .% 2حصل على  منخفضبالفئة 

 :بيانات نتائج تعلم الطالبات كما يلى
 1،05الجدول                    
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ملخ ص نتائج التعلم الطالبات قبل الدور و دور 
 األول و دور الثاني

قبل  نتائج تعلم رقم
 الدور

حساب 
 المائة

 الدور
 األولى

حساب 
 المائة

الدور 
 الثاني

حساب 
 المائة

 21.21 00 % 0٢.1 ٢ كامل 0

% 

02 022 % 

 20.٢1 1 % 12.1 03 غري كامل 8

% 

2 2 % 

 

ومن نتيجة املالحظة يظهر اّن 
نشاط طالب يف تعليم اللغة العربية 
وبدأت نتيجة التعلم اإلرتفاع من الدور 
األول اىل الدور الثاين و كانت نتيجة 

 .مرضية للغاية
 

 ﴿د﴾ المباحثة
Teams Games Turnament  واحدة من مناذج

التعلم اليت تعتمد على العمل اجلماعي يف لعبة التعلم 
يف هذه اللعبة ، جيب على . لتحقيق أهداف التعلم
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الفريق اإلجابة عن أسئلة حول املواد اليت متت 
. دراستها من أجل احلصول على أعلى الدرجات

من  Teams Games Turnamentميكن أن يزيد منوذج 
محاسة الطالب يف التعلم ، ألن الطالب حياولون 
بشكل غري مباشر احلصول على أعلى النقاط ، يف 
عملية التعلم ال تنجو من النزاعات اجلماعية ، وهنا 

يتعلم الطالب احرتام . تلعب التعاونيات دورًا أيًضا
آراء بعضهم البعض وميكن أن يعزز الصداقة بني 

يث ميكن تشكيل شخصية جيدة يف الطالب حب
 .الطالب

يف مناقشة منوذج التعلم يف اجملموعات هي 
أهم عنصر يف األنشطة ، وهذا ألن العمل اجلماعي 

وإذا كان . يلعب دورًا يف تعلم حتقيق أفضل النتائج
هناك أعضاء أقل حظًا ، فال ينبغي التخلي عنهم ، 

 .دتهلكن هذا جيعل مسؤولية األعضاء اآلخرين مساع



080 
 

 
 

من البيانات اليت مت احلصول عليها من 
البحث حول تطبيق اسرتاتيجيات التعلم التعاوين ، 

أن هناك  Teams Games Turnamentيوضح منوذج 
قبل تطبيق إجراء التعلم . زيادة يف نتائج التعلم

، مت إجراء طريقة  Teams Games Turnamentبنموذج 
طًا أثناء احملاضرة فقط حبيث كان الطالب أقل نشا

وقد أدى ذلك أيًضا إىل أن تكون اللغة . عملية التعلم
وبعد إجراء البحوث . العربية للطالب أقل من مرضية

العملية يف الفصل الدراسي واليت يتم من خالل 
  Teams Games Turnamentتطبيق منوذج التعلم

هناك . زادت نتائج تعلم الطالب يف املواد العربية
 يصلوا بعد إىل احلد الدىن بعض الطالب الذين مل

ملعايري النجاح ألن النقاش مل يعمل على النحو األمثل 
ألنه ال يزال هناك أشخاص يدردشون حىت ال يركزون 
على التعلم اجلماعي ، إىل جانب أن هناك بعض 
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الطالب الذين ما زالوا يشعرون باحلرج لطلب 
 .التفسريات من أصدقائهم يف اجملموعة

ملي للفصل الدراسي الذي يهدف البحث الع
مت إجراؤه خالل هاتني الدورتني إىل حتديد الزيادة يف 
نشاط الطالب وأيًضا نتائج التعلم لطالب الصف 

تعتمد . السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالح بوجنكال
الزيادة يف درجات نشاط الطالب على نتائج 
 املالحظات األويل، والدور األول ، والدور الثاين على

 :النحو التايل
 نتائج نشاط طالب 1،04الجدوال 

قبل  األسم رقم
 الدور

الدور 
 األول

 الدور
 الثاين 

 02 1 2 أمونج هاريس 0

 00 1 1 أننديتو فرستاوا 8

  02 1 2 عزيز أليف الدين 7

  02.1 2.1 2 ديال مرأة الصاحلة 5
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 9،1 1 2 دميا فوطرا فريانطا 4

 02 1.1 3 ففريل دوي فرديان 2

 00 1 2 غيسال اجنلينج هجره 3

  9.1 1.1 3 إهلام رضى هداية 2

 02.1 2 1 حممد أنندا فوطرا 2

 02.1 2.1 1 حممد ريزا فردوس 01

 02.1 02.1 2 حممد منري الكحسن 00

 02.1 00 2 حممد نصرل إهلام 08

 02 1 2 نبيل مّتقي  07

 02 02.1 2 فنجكي نوفتا سري 05

 02 02.1 2 ريرين سسمتا سرى 04

 0٢ 2 1 شخ ريزا عرفينشة  02

 022.1 003.1 12 عدد 

 00.292 2.0 1 متوسط

 ممتاز متوسط ناقص فئة 
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من بيانات اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أن 
الدرجات تزيد من نشاط الطالب أثناء عملية تعلم 
اللغة العربية ، استناًدا إىل نتائج املالحظات اليت تبدأ 

السابقة أو قبل احلركة وبعد الدور أو بعد من الدور 
ملزيد من . األول والدور الثاين اختاذ إجراء يف الدور

 :التفاصيل ، ميكن رؤيته يف الرسم البياين التايل
 

 
 

من الرسم البياين أعاله ، ميكن مالحظة أن 
الزيادة يف درجات نشاط الطالب يف تعلم اللغة 
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دور اليت تنشط العربية تبدأ من مرحلة ما قبل ال
" ناقص"مع فئة  4الطالب فقط للحصول على 
 املتوسطمع الفئة 3.0وزيادة يف الدور األوىل بدرجة 

، ويف نشاط الطالب يف الدور الثاين ، زادت مرة 
مع فئة عالية ،ويف  01.084أخرى أيًضا بدرجة 

حني أنه من أجل حتسني نتائج تعلم الطالب اليت 
 ور، ميكن أن تعرف الدورتبدأ من مرحلة ما قبل الد

 :الثاين على النحو التايل األول والدور
 نتائج تعلم طالب1،04 الجدوال

قبل  األسم رقم
 الدور

الدور 
 األول

الدور 
 الثاين 

 22 22 32 أمونج هاريس 0

 12 22 12 أننديتو فرستاوا 8

 22 22 22 عزيز أليف الدين 7

 12 22 12 ديال مرأة الصاحلة 5

 22 22 32 فوطرا فريانطادميا  4
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 12 22 12 ففريل دوي فرديان 2

 92 12 22 غيسال اجنلينج هجره 3

 12 22 32 إهلام رضى هداية 2

 12 22 12 حممد أنندا فوطرا 2

 22 22 32 حممد ريزا فردوس 01

 92 12 22 حممد منري الكحسن 00

 92 92 22 حممد نصرل إهلام 08

 22 22 32 نبيل مّتقي  07

 92 92 22 فنجكي نوفتا سري 05

 92 12 22 ريرين سسمتا سرى 04

 12 22 12 شخ ريزا عرفينشة  02

 0٢12 0022  902 عدد 

 12 22.2٢1 12.2٢1 متوسط

 
من اجلدول ، ميكن مشاهدة البيانات أعاله 
زيادة يف درجات نتائج تعلم الطالب أثناء عملية 
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اليت تبدأ من  تعلم اللغة العربية ، بناًء على املالحظات
مرحلة ما قبل الدور أو قبلها زادت اإلجراءات 
واإلجراءات الالحقة أو بعد اختاذ اإلجراءات يف 

ملزيد من التفاصيل ، ميكن . الدور األول والدور الثاين
 :االطالع على الرسم البياين أدناه

 
 

من الرسم البياين أعاله ، ميكن مالحظة أن 
تنفيذ منوذج التعلم التعاوين نتائج تعلم الطالب بعد 

 تبدءًا من الدورة السابقة عندما قام. قد زادت
بإجراء مالحظة أولية ، بلغت نسبة االكتمال  ةالباحث

٪ فقط بينما بلغت نسبة عدم االكتمال 08.4
األول ، شهدت نتائج تعلم  يف الدور. 23.4٪
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الطالب زيادة ، وهي نسبة الزيادة اليت بلغت 
والنسبة املئوية لعدم التسليم كانت ٪  22.34
ويف الدور الثاين بلغت نسبة االكتمال . ٪ 70.84

 .٪011يعين 
ملعرفة استجابات الطالب للتعلم التعاوين يف 

تبيان مت ورقة اسالباحثة  ت، استخدم TGTمنوذج 
نتائج استبيان بيانات . توزيعها يف هناية الدور الثاين

التعلم التعاوين  تصورات الطالب الستخدام طريقة
TGT . 

 
 النسبة املئوية نتيجة النمرة مؤشراالستبيان
محاسة الطالب يف 

 املشاركة يف التعليم
0, 8, 7 21 29،02 % 

تطوير املهارات 
 اإلجتماعية

5،4،2 72 35،22 % 

 % 25،73 45 3،2،2.01أداء الطالب يف 
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 املهام األكادميية
 %21 082 جمموع

 
النتيجة اإلمجالية املشار إليها يف اجلدول 
أعاله هي جمموع نقاط التصورات اإلجيابية 

استناًدا إىل نتائج استبيان تصورات . للطالب
الطالب للتعلم باستخدام طريقة التعلم التعاوين 

TGTفإن النتائج اليت مت يف هناية الدور الثاين ،
 : احلصول عليها كما يف الرسم البياين أدناه

 
استناًدا إىل الرسم البياين أعاله املتعلق بنسبة 
 استجابات الطالب لتطبيق طريقة التعلم التعاوين

٪ من 21 ، ميكن مالحظة استجاب TGT بنمودج
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املدرسة الثانوية اإلصالح الطالب يف الفصل السابع 
بشكل إجيايب لتطبيق طريقة التعلم التعاوين  بوجنكال

TGT نتائج املقابالت مع العديد من . على املواد العربية
من الطالب املمثلني من الفصل السابع ب ، ذكر أن 

كان قادرًا على جعلهم   TGTالتعلم باستخدام منوذج 
على الرغم من أن . أكثر وعيًا باملواد املقدمة يف التعلم

مشكلتهم الرئيسية هي عدم القدرة على قبول التنوع يف 
إنه . ركة بفعاليةو يف املشا جمموعة واحدة ، فقد بدأ

قادر على إظهار أن الطالب يشعرون بالسعادة من 
 TGTعملية تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق منوذج 

من نتائج املقابالت مع العديد من الطالب 
املمثلني من الفصل السابع ب ، ذكر أن التعلم 

كان قادرًا على جعلهم أكثر   TGTباستخدام منوذج 
على الرغم من أن . مة يف التعلموعيًا باملواد املقد

مشكلتهم الرئيسية هي عدم القدرة على قبول التنوع يف 
إنه . و يف املشاركة بفعالية جمموعة واحدة ، فقد بدأ
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قادر على إظهار أن الطالب يشعرون بالسعادة من 
 TGTعملية تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق منوذج 
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 
. تتكون اإلختتام على اخلالصة واإلفرتاحات

واخلالصة هذا البحث هي نتائج البحث إلجابة أسئلة 
قائمة على البحث الذي ينفذ الصف السابع .  البحث

يف املدرسة الثانوية اإلصالح بوجنكال بتطبيق التعلم 
لرتية نشاط الطالب يف التعليم   TGTالتعاوين بنمودج 

 .اللغة العربية
 الخالصة﴾ أ﴿

بقدر إىل البيانات ونتائج البحث فأخذت الباحثة 
 :اخلالصة كما يلى 

تعليم يف الدور األول بتطبيق اسرتاتيجية التعلم  (0
الذي يبدأ التخطيط،  TGTالتعاوين بنمودج 

تفتح إلنعكاس، تنفيذ، املالحظة و اال
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. ، وحضور الطالب دعاء، وال املدرسةبالسالم
عن طريق إعطاء السؤال  تعطي املدرسةمث 

التمهيدي بشأن املواد التعليمية اليت يتعني 
، هذا ضروري ملعرفة معرفة الطالب. القيام هبا

يقسم املدرس الطالب إىل جمموعات غري 
متجانسة ، مث شرحها وظيفة اجملموعة جلميع 

مث طملب من الطالب . املتعلمني يف التعلم
اء مقارنة اإلجابة وتصحيح اخلطأ مع أصدق

يبدأ الباحثة لعبة أو لعبة بطولة ،  .اجملموعة
وحتتوي هذه اللعبة على أسئلة تتعلق باملواد اليت 

بعض ميثال للباحسة جمموعتهم .مت تعلمها للتو
لتحديد البطاقات أواملرقمة األوراقوالطالب 

تعلن  .جييبون على األسئلة الواردة يف الورقة
اليت  عن درجة كل جمموعة ، اجملموعةالباحثة 

حتصل على أعلى الدرجات ستحصل على 
 مكافأة
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اسرتاتيجية التعلم  من بعد تطبيق 

 (0: هناك عيوب وهي  TGTالتعاوين لنموذج 
ال يزال هناك نقص يف قدرة الطالب على 

ال يزال هناك ( 8التعاون مع بعضهم البعض 
بعض الطالب الذين ما زالوا يعتمدون على 

اك بعض هن( 7أصدقائهم يف جمموعتهم 
الطالب الذين حيبون أن يكونوا مشغولني حىت 

شرح املدرسةو ( 5.يصبح الفصل أقل مالءمة
  . سريع جًدا حىت ال يفهم الطالب املادة

للتغلب على املشاكل اليت يواجهها الباحثة يف 
الدورة األوىل ، سوف يتحسن الباحثة من 

يف املرحلة  خطة لتنفيذ التعلمخالل مراجعة 
 .وهي الدورة الثاينالتالية ، 

ترقية  TGTالتعلم التعاوين بنمودج إّن تطبيق  (8
نشاط طالب مع اإلرتفاء  نتيجة تعلم 
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املدرسة الثانوية  الطالب الصف السابع يف 
نشاط الطالب . املعارف اإلصالح بوجنكال

اليت تزداد من كل دور لزيادة قدرة الطالب 
 بل الدور، ميكن رؤيةعلى التعلم يف مرحلة ما ق

حساب املائة من والدور الثاين هو  الدور األول
 3% ) 57.34، متوسط (طالب 1% )1 ممتاز

، و بعد ( طالب 2% ) 42.84ناقصو ( طالب
  Teams Games Turnament (TGT)تطبيق منودج 

:  حساب املائة من نشاط طالب هو 
%  73.4،  متوسط(طالب 01% )28.3ممتاز

  (.طالب 1% ) 1و ناقص ( طالب 2)
 

  ﴿ب﴾ اإلفتراحات
بناًء على نتائج املشكالت املوضحة أعاله 

 Teamsفيما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية التعلم 

Games Tournament (TGT)  يف زيادة الفعالية
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ونتائج التعلم لطالب الصف السابع ، يريد 
 :الباحث تقدمي اقرتاحات مثاللتايل

 على الطالب  .0
يلزم  الطالب جيب أن تدفع دائما االنتباه إىل 
املدرس أثناء عملية التعلم يأخذ مكان 

سواء باستخدام أو عدم . وتنشط فيها
استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين ، فإن 

  Teams Games Tournament (TGT)منوذج 
 على املعلم .8

تطبيق اسرتاتيجيات التعلم التعاوين ميكن 
 Teams Games Tournamentاستخدام منوذج 

(TGT)   كبديل أو جهد املدرس يف حتسني
نتائج تعلم الطالب باللغة العربية أو غريها 

 .من املواد
 على املدرسة .7
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جيب أن يستخدم املعلمون اآلخرون تطبيق 
 Teamsاسرتاتيجيات التعلم التعاوين يف منوذج 

Games Tournament (TGT)  
حبيث . سيف عملية التعلم كبديل يف التدري

ميكن للطالب أن يشعروا بأجواء تعليمية 
، وليس مماًل وميكنهم جذب انتباه ممتعة

 . الطالب
 للباحث القادم  .5

ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمرجع يف 
إجراء البحوث املتعلقة بوسائل التعلم للتغلب 
على املشكالت اليت تنشأ يف تعلم اللغة 

 .العربية
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