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 الصف لطالب العربية اللغة تعّلم نتيجة على دكرال لعب الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر
لغوك  جبالن-جبالن نويةاالث للمدرسة األكؿ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  رسالة 

قدمت الستيفاء بعض الشركط للحصوؿ على شهادة سرجانا الًتبية 
عالء  جبامعة كشؤكف التدريس اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
 

 بقلم

 يوّلى ينّ 
02022000202الرقم اجلامعي :   

 
 كشؤكف التدريس الًتبية قسم اللغة العربية كلية

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

 ـ 0201ىػ/ 0301
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  التصريح بأصالة الرسالة

وعي أف ىذه الرسالة ىي بتماـ ال يف التجت ةالباحثة ادلوقع تصّرح

بدليل على  ةأك مثبت ةنتيجة من عملها بالنفس، كإذا كانت يف يـو آت مربىن

أهنا نتيجة تقليد أك انتحاؿ أك مساعدة الشخص اآلخر كلها أك بعضها، فهذه 

 الرسالة كالشهادة اليت حصل عليهما الباحثة باطلتاف للحكم.

 

 ى  0301زلـر  كا،غو -مسات                                

 ـ  0201أغسطس  
 الباحثة   
 
 يوّّل ينّ                                          
 ۲۰۲22000202ت/
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  موافقة المشرفين

يوّّل يّن، الرقم التسجيل: بعد اإلطالع على الرسالة ادلقدمة من الطالبة  

 على دكر بلعب الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر، بادلوضوع: 02022000202ت/

 بالنغ-بالنغ الثنوية للمدرسة األكؿ الصف لطالب العربية اللغة تعّلم نتيجة

 غواك.

اإلصالحات نقرر، ضلن مشرفاف، على أف الرسالة ادلذكورة  ءكبعد إجرا 

 صاحلةلتقدؽلهااّل ادلناقشة.  اقد إستوفت الشركط العلمية ادلطلوبة، كأهن

 ى0301زلـر 0 غوكا،-مسات  
   ـ0201 أغسطس 

 
  الثاين ةادلشرف                                     ادلشرؼ األكؿ       
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 كلمة التمهيد
 

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة 

ألكيل القلوب كاألبصار، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت سيدنا 

 كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إّل يـو الدين، أما بعد.كحبيبنا زلمد كعلى آلو 

فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، الذم قد أنعم على الكاتبة نعما  

كثَتة كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حىت دتكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية 

البسيطة كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية 

مية يف كلية الًتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية اإلسال

 احلكومية مكاسر.

لقد كاجهت الكاتبة مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة لكن برمحة 

كإذف اهلل تعاّل، كبفضل كخدمة سلتلف األقواـ، دتكنت الكاتبة لتخليص كتابة 

لوالدل العزيزين  أف تشكرىذه الرسالة باجلودة. كلذالك، كدت الكاتبة 

 طاقاهتما. " على مجيع سلمى" كاألـ " شفركد، األب " احملبوبُت
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 ىؤالء ادلساعدين كادلشرفُت كادلشجعُت جزيل الشكر، كمنهم:, ا

األستاذ الدكتور احلاج مسافر،ـ.س إ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .0

كّل، . كنائب ادلدير االاحلكومية مكاسر كنوابو األستذ الدكتور مرداف،ـ.أغ

 ادلدير الثاين، كاألستاذة سىت وسلطاف، ـ.أ. كنائب اكاألستاذ الدكتور لنب

الذين قد بذلوا جهودىم عائشة،  ـ.أ.، فح.د. كنائب ادلدير الثالث، 

كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر. 

 الدكتورلس.، ـ.أغ. عميد كلية الًتبية كنوابو  الدكتور احلاج زلمد أمرل، .0

مالك  ةاكّل، كالدكتورة مشكنائب العميد االك  .ـ.أغ داموفوليػئ، نوو ليمو 

إبراىم، ـ.س إ. كنائبة العميد الثاين، كالدكتور احلاج شهر الدين عثماف، 

ـ.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو  

 بية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.كلية الًت 

، ـ.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية الذم االدكتور محك .0

 ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
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عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتَتة قسم اللغة العربية يف كلية  الدكتورة سىت .3

  بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.الًتبية اليت ساعدتٍت بتقدًن

كل األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندم  .2

 من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إّل ادلرحلة اجلامعية.

عائشة،  ـ.أ.،  كاألستاذة سىت  ،احلج شهركدين ـ.فد.الدكتور األستاذ  .6

انتهيت من كتابة ىذه الرسالة،  ، الذين ساعداين كأرشداين حىتفح.د. 

 عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء اهلل.

مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية  .1

الًتبية بوجو خاص كالطالب اآلخرين من الكليات األخرل بوجو عاـ 

ا لديهم الذين ساعدكين كأعاركين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة كأمدكين مب

 من أفكار كآراء يف تأليف ىذه الرسالة.
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 منفعة ذلا تكوف أف إال الرسالة ىذه كتابة بعد ترجو ال الكاتبة إف كأخَتا

 كتسأؿ الرسالة، هبذه ادلتعلقة القواعد سيما كال القرّاء لدل بُت كعونا كزيادة

 .العادلُت ربّ  يا آمُت الرسالة، ىذه تنظيم يف كاذلداية التوفيق اهلل الكاتبة

 
 ى0301زلـر 0 غوكا،-مسات  

 ـ  0201أغسطس  
 

 

 يوّّل يّن                                              
 ۲۰۲22000202ت/
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 محتويات الرسالة

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

 ب   ............................................ االعتماد على الرسالة

  ج  ................................................ موافقة ادلشرفُت  

  ذ  .......................................... التصريح بأصالة الرسالة

 ق  .................................................. كلمة التمهيد 

 ح  ................................................. زلتويات الرسالة

 ؾ  ................................................... دفًت اجلداكؿ

 ؿ  ................................................... جتريد البحث

 الباب األول : مقدمة

 0  ............................... الفصل األكؿ    :خلفية ادلشكالت

 0  ................................ الفصل الثاىن    : مشكلة البحث

  3  ................................  تعريف ادلوضوعالفصل الثالث   :

 2   ........................ أىداؼ البحث ك فوائده الفصل الرابع    :
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 ي

 

 6   ............................... األحباث فائدة:  الفصل اخلامس  :

 باب الثانى : الدراسة المكتبيةال

 8  ............................. تعريف ظلوذج التعلم الفصل األكؿ   :

 02  ............. لعب األدكارتعريف النمط الدراسي الفصل الثاين     : 

 02  ...................................... تعريف لعب األدكار  .0

 00    ....................... أىداؼ كفوائد أسلوب لعب األدكار  .0

     00  .......................... عيوب كمزايا أسلوب لعب األدكار .0

 02  ................................ سلرجات التعلم :    الفصل الثالث

 01  .................... : عناصر تعليم اللغة العربية    الفصل الرابع

 الباب الثالث    : طريقة البحث 

 01   .................................. الفصل األكؿ     : أنواع البحث

 01   ...............    اجملموع الكلى كالعينة النموذجيةالفصل الثاين     :

   00  ............................ إجراء حبوث العملالفصل الثالث    : 

 01   .............................. طريقة مجع ادلواد الفصل الرابع      :
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 01   ................................ أدكات البحثالفصل اخلامس   : 

 01   .............................. طريقة حتليل ادلوادالفصل السادس  : 

  00   .................................. مؤشر النجاحالفصل السابع   : 

 الباب الرابع   : نتائج البحث و تحليلها 

 02  ................................. الفصل األكؿ    : نتائج البحث 

 02  .................................... عملية الدكرة األكّل  .0

 02  .................................... مرحلة التخطيط .أ

 06  ...................................... ب. مرحلة التنفيذ

 01  ............................... ة ادلراقبة كالتقييمج. مرحل

 30  ...................................... د. مرحلة انعكاس

  30  ....................................  عملية الدكرة الثانية .0

 30  ..................................... مرحلة التخطيط . أ

 30  ........................................ مرحلة التنفيذ . ب

  30  ................................. ج. مرحلة ادلراقبة كالتقييم
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  38  ...................................... د. مرحلة النعكاس

  31  ............................. الفصل الثاين   :  حتليل نتائج البحث

 : الخاتمة   الخامسالباب 

 20   ................................... الفصل األكؿ   :  اخلالصات 

 20  .................................... الفصل الثاين   :   ادلقًتحات

 23  ......................................................  المراجع
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 دفتر الجداول

  الفئة القيمة : 0جدكؿ 

الوصف ادلالحظات على نشاط يف تتبع دركس اللغة  0اجلدكؿ : 0جدكؿ 

باالنغ غواك يف -العربية لتالميذ الفصل األكؿ ادلدرسة الثانوية باالنغ

 الدكرة األكّل.

 لًتدد كالتوزيع النسيب للمخرجات التعلم ادلتعلمينمع. ا0اجلدكؿ :  0جدكؿ 

تطبيق النمط الدراسي لعب دكر لرفع فهم اللغة العربية لدل تالميذ 

 باالنغ غواك يف الدكرة األكّل.-الصف األّكؿ بادلدرسة الثانوية باالنغ

 إتقاهنا تعلم دكرة األكّل 3اجلدكؿ   : 3جدكؿ 

 ب جالؿ دكرة التعلم الثايادلر اقبة ادلوقف من الطال: 2جدكؿ  

التوزيع النسيب الًتدد كسلرجات يف لرفع فهم اللغة العربية لدل تالميذ : 6جدكؿ 

 باالنغ غواك.-الصف األّكؿ بادلدرسة الثانوية باالنغ

 إتقاهنا دكرة التعلم الثاين: 1جدكؿ 
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 مقارنة ضد ادلالحظات الدينامية يف دركس اللغة العربية لتالميذ 8:اجلدكؿ 

باالنغ غواك يف الدكرة األكّل -الفصل األّكؿ يف ادلدرسة الثانوية باالنغ

 ك الدكرة الثانية
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 تجريد البحث
 يوّّل ينّ :  اإلسم

 02022000202 : رقم التسجيل
أثر تطبيق ظلوذج الّتعّلم بلعب دكر على نتيجة تعّلم اللغة العربية لطالب  : العنواف

 بالنغ غواك-وية بالنغالصف األكؿ للمدرسة الثن
 

 .اللغة العربية  أثر تطبيق ظلوذج الّتعّلم بلعب دكر على نتيجة تعّلمتتناكؿ ىذه الرسالة 
يف حبث ىذا ادلوضوع ختتار الباحثة  بالنغ غواك.-لطالب الصف األكؿ للمدرسة الثنوية بالنغ

ة العربية لطالب الصف األكؿ أثر تطبيق ظلوذج الّتعّلم بلعب دكر على نتيجة تعّلم اللغ ىل مشكلة,
أثر تطبيق ظلوذج الّتعّلم ؟. كأىداؼ البحث ىي دلعرفة منافع  بالنغ غواك-للمدرسة الثنوية بالنغ

 بالنغ غواك.-بلعب دكر على نتيجة تعّلم اللغة العربية لطالب الصف األكؿ للمدرسة الثنوية بالنغ
( كينقسم تنفيذه يف  Penelitian Tindakan Kelasكنوع ىذا البحث ىو حبث عملى )

أثر تطبيق ظلوذج الّتعّلم بلعب دكر على  ؿدكرتُت اليت هتدؼ إّل  رفع فهم اللغة العربية من خال
. ككانت بالنغ غواك -نتيجة تعّلم اللغة العربية لطالب الصف األكؿ للمدرسة الثنوية بالنغ

 06الذىى كاف عددىم غواك بالنغ -لطالب الصف األكؿ للمدرسة الثنوية بالنغادلوضوعات ىي 
طالبة. كقد أجريت التجربة على دكرتُت. تستمر الدكرة األكّل  00 طالبا ك 00شخصا يتكوف من 

مرات.تظهر نتائج ىف ىذا البحث أف بعد اجراء اختبارين  0 مرات ك الدكرة الثانية دلدة 0 دلدة
صل القيم ىف دكر الثاين ػلكيزداد نتائج ىم  82,21م ادلتوسطة ىف دكراالكؿ إّل % ػلصل القي

  00,00صل على %ك ىذا يعٍت اف ىناؾ اضلفاض نتائج ىم اليت ػل 11,3ادلتوسطة على % 
كيذداد عددىم  10,00 % شخصا أك 06ككذلك اكماؿ الدرسي ىف دكراالكؿ الذل كنا عددىم 

 اضلفاض يف الدراسة الذم يبلغىف دكرا الثاين. إذا ىناؾ   86,00شخصا أك %  00عددىم إّل 
تائج إغلاب الطالب على أنشطة سلبية طواؿ عملية دراسية ؽلكن معرفتو من ن  00,81إّل % 

 يف دكر الثاين. 0,18ص إّل % كينق   00,00دكراالكؿ الذم يبلغ إّل %
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 األول الباب

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية المشكالت

 رفعل آلة كىي الشعب أك اجملتمع حياة لضماف مهمة مسألة ىي الًتبية

 ك اجملتمع من اجلادة احملاكلة إّل ػلتاج ىدفها لتحقيق اإلنساف جودة كتطوير

 .احلكومة

 كلو للعامل مهمة مسألة حتل اليت التدريس مواد إحدل ىي العربية اللغة

 علـو منبع ىو القرآف أف عرفنا كما. إندكنيسيا احملبوب بلدنا يف خصوصا

 كرمحة كىدل نذيرا ك بشَتا عبده على القرآف اهلل أنزؿ. كشرائعو اإلسالـ

 :الكرًن القراف ىف كرد كما.عرىب بلساف كأنزلو. للعادلُت

لكُمِبيِ
 
ِبأ لكِكتَ َٰ

 
ُتأ َءايَ َٰ َ الۚٓرِثۡلك

1
(2)

 ليعلموا عميقا كاسعا فهما يفهموه أف كمسلمة مسلم كل على فيجب 

 يف قيل كما. يةاألخرك  ك الدنيوية حلياهتم ىداية لتكوف القيمة التعاليم من فيو ما

 : احلديث

                                                 
1

2:ىرجَىطفانقزءاٌانكزَى،ط   

1 
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 اجلنة يف اجلنة أىل ككالـ عري كالقرآف, عري ألين لثالث العرب احبوا"

 0(".الطرباين ركاه) عري

ككما قاؿ عمر ابن خطاب: " احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنو جزء 

  0من دينكم".

 كاألحاديث الكرًن القرآف فهم على الطالب يسهل العربية اللغة فهم

 اآلحكاـ يستخرج أك يفهم أف اإلنساف كهبايستطيع الدينية كالكتب لنبويةا

 اإلسالـ ىف جوىرم جزء ألهنا. النبوية كاآلحاديث الكرًن القرآف من الشرعية

 استنباط ك مصادره من اإلسالـ فهم كاليتأتى, فيو االجتهاد شركط من كشرط

 . 3 العربية باللغة إال منو األحكاـ

 دلادة كفقا التعلم ظلوذج استخداـ أف كادلعلمُت التعليم نوعية حتسُت يف

 الدركس الستخالص مواد تقدًن على قادرا ادلعلم يكوف أف كينبغي. تغطيتها

 على قادرا ادلعلم يكوف أف كينبغي. الطالب من كالضجر اإلرىاؽ لتجنب كذلك

 ، ق حتقيق. بسالسة دتضي أف ؽلكن التعلم عملية أف ذلك يفضي جو خلق
                                                 

2
 ,Belajar Cepat Tata Bahasa Arab (cet. XV.,Yogyakarta : Nurma Media Idea يىَىر اخًد 

2002), h. iii.
3
.Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, h. iii اخًديىَىر 

4
 161.,ص(2002,داراأليح-تُزوخ:انظاتعحانطثعح),اإلطاليُحاندونح,انُثهاٍَاندٍَذقٍ 
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 ىي اليت كاحدة ،. ادلستخدمة التعلم ظلاذج من العديد ىناؾ التعلم عملية فإف

 تستخدـ التعلم ظلوذج ىذا. دكر لعب من التعلم ظلاذج تطبيق ىو جدا فعالة

 .كغيب ذكي بُت فجوة ىناؾ ليس فردم،لذلك كبشكل ادلنحى النجاح جملموعة

 لعب من لمالتع ظلوذج فعالية كانت إذا ما يعرؼ أف أراد الكاتب فإف

 العربية؟ اللغة للطالب العلمي التحصيل حتسن أف ؽلكن( الدكر لعب) دكر

 .دراسة إّل حباجة ضلن لذلك

أثر "عنالباحثة  أف تبحث  فأرادتبناء على خلفية البحث السابقة         

لطالب  الطالب اللغة العربية تعّلمعلى نتيجة  دكر م بلعبعلّ تطبيق ظلوذج التّ 

 "جنوية ابلنج البنالث اابملدرسة

   البحث مشكالت: الثاني الفصل

 عن التعبَت للكاتب ؽلكن أعاله، ادلبينة األساسية ادلعلومات إّل استنادا

 .التايل النحو على ادلشاكل بعض

 على دكر بلعب الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر التعلم طريقة استخداـ كيف .0

 ؟ "بالنغ-بالنغ الثنوية ةباادلدرس لطالب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة
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 نتيجة على دكر بلعب الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر ب قبل تعلم نتائج كيف .0

    ؟"بالنغ-بالنغ الثنوية باادلدرسة لطالب العربية اللغة الطالب تعّلم

 دكر بلعب الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر التعلم طريقة بعد تعلم نتائج كيف .0

-بالنغ الثنوية باادلدرسة لطالب ربيةالع اللغة الطالب تعّلم نتيجة على

   ؟" بالنغ

  الموضوع تعريف:  الثالث الفصل

 االحسن من كاف الرسالة، ىذه ىف البحث جوىر ىف اخلوض قبل

 الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر" كىي الرسالة موضوع من ادلعاىن   يشرح أف للباحث

-بالنغ الثنوية ادلدرسةبا لطالب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة على دكر بلعب

 : قصدهتا كما الرسالة ىذه موضوع معٌت لفهم" .بالنغ

 (role playing) األدكار لعب من التعلم ظلوذج .0

 يف األنشطة لتقليد الطالب هبتوجيو تقـو الذم دكر لعب أك لعب قدكة

 تسهيل ك إعداد خاصةادلعلمُت أحرؼ كاألفكار، الوضع، هتويل أك الطلق اذلواء

 كادلتعلمُت دكر، ادلسرحية تقدـ أثناء. ادلناقشة مع متابعتها مث كمن كاراألد لعب
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 سلفي رسالة يلخص مراقبة، مهمة إليو أسندت تلعب يشاركوف ال الذين اآلخرين

 2.األدكار لعب كتقييم

 التعلم مبخرجات .0

 6كتعود ملكية قدرات ادلتعلمُت بعد انو قد استعرض جتربة التعلم.

 فوائده و البحث أهداف:  الرابع الفصل

 : يلي كما ىي الدراسة ىذه من كالغرض

 على دكر بلعب الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر التعلم طريقة استخداـ دلعرفة .0

 بالنغ.-بالنغ الثنوية باادلدرسة لطالب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة

 على بلعب دكر الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر التعلم طريقة قبل تعلم نتائج دلعرفة .0

 بالنغ.-بالنغ  الثنوية باادلدرسة لطالب العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة

 على دكر الّتعّلم بلعب ظلوذج تطبيق أثر التعلم طريقة بعد تعلم نتائج دلعرفة .0

 بالنغ.-بالنغ الثنوية لطالب باادلدرسة العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة

 

                                                 
5

يهُاذُُظه  .pembelajaranaktif,kreatif, inovatif,evektif, danmenyenangkan(PAIKEM) إَدَج

(depok,jawabarat: Di P4tk Bisnis Dan Pariwisata,2010) H,13
6
.PenilaianHasilBelajar (Bandung: RemajaRosdakarya, 2002) H,12َاٌطىدجاَح 
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 فائدة األبحاث:  الخامس الفصل

ثا على فعالية استخداـ ظلوذج التعلم لزيادة التحصيل العلمي بعد احبا

 : للطالب، من ادلتوقع أف يتم احلصوؿ على فوائد

  نظريا .0

ككانت نتائج الدراسة قادرة على تقدًن معلومات عن مدل تأثَت استخداـ      

 .لعب دكر ظلوذج التدريس إّل التحصيل العلمي للطالب

 عمليا .0

 : يلي كما ىي األحباث من االستفادة يف العملية الناحية من 

 الباحث .أ 

 التعليم درجة التعليم برامج دراسة على احلصوؿ متطلبات لتلبية

 ككذلك ماكاسار يف اإلسالمية الدكلة الدين عالء جامعة يف العربية البكالوريوس

 . الطلبة ألحواؿ كفقا التعلم فياختيارظلوذج ادلؤلفُت قدرة لتعزيز
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 معلم. ب    

األطفاؿ،  من رلموعة أك فردا كليس ككل الطبقة اّل االلتفات نؽلك

 . جتنبها ؽلكن أقل الفردية الفركؽ االىتماـ حبيث

 طالب.ج     

 أف إّل ػلتاج أنو يعلم الذم ادلعلم مع للتعلم احلماس من تزيد أف ؽلكن     

 . ادلبدع ادلعلم حاجة ىناؾ كتكوف ذكية تكوف
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 الباب الثاني

 راسة المكتبيةالد

  نموذج التعلمالفصل األول :تعريف 

تنظيم  يف ادلنهجي اإلجراء يصف الذم ادلفاىيمي اإلطار ىو ظلوذج تعلم

 تكوف أف إّل دتيل التعلم ظلاذج لذلك.  التعلم أىداؼ لتحقيق التعلم خربات

 إّل باإلضافة. التعلم اسًتاتيجيات من للتمييز نسبيا صعب أمر كىو مفركضة،

 كظلوذج حتقيقها، ادلراد كالنتائج كاألىداؼ ادلنطقي األساس النظرية يف رالنظ

 : كىي أساسية عناصر مخسة التعلم

 .التعلم عملية خطوات كىي اجلملة، بناء (0

 .التعلم رلاؿ يف كقواعدىا اجلوم الغالؼ ىو االجتماعي، لنظاـ  (0

  كعالج، ننظر، أف ينبغي ادلعلمُت كيف كصف فعل، رد مبادئ (0

 .للطالب بكتستجي

 داعمة تعليمية بيئة أك كاألدكات، كادلواد التسهيالت كل الدعم، نظاـ (3

 .للتعلم
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 مباشر بشكل عليها احلصوؿ مت التعلم آثار كالطبيعي التعليمية النتائج (2

 خارج التعلم كنتائج( التعليمية اآلثار) ادلستهدفة األىداؼ أساس على

 .1ادلستهدفة( الطبيعية التأثَتات)

نسوف, لتحديد نوعية ظلاذج التعلم ينبغي أف ينظر إليها من كفقا جلو  

جانبُت, علا العمليات كادلنتجات. جوانب العملية تشَت إّل ما إذا كاف التعلم 

ىو قادرة على خلق أكضاع شلتعة التعلم )التعلم ادلرح(, ككذلك تشجيع الطالب 

 ما إذا  على التعلم النشط كالتفكَت بشكل خالؽ. جوانب ادلنتج يشَت إّل

كانت تعلم لتحقيق ىدفها, كىي حتسُت قدرة الطالب كفقا دلعايَت زلددة 

القدرة أك الكفاءة. يف ىذه احلالة قبل رؤية النتائج، اجلانب األكؿ من ىذه 

  .العملية قد استغرقت بالتأكيد جيدا

 دكرا هنج كل يوفر.  ادلختلفة التعلم كبيئات إدارة يتطلب ظلوذج كل كأخَتا،

 ادلادية اخلصائص. االجتماعية النظم كالطبقة ادلادم، كاحليز للطالب، اسلتلف

 التعليمية ادلواد تدريس ادلدرسية الكتب من كادلعلومات ادلفاىيم من للكثَت

                                                 
7
طُرُاصواٍَ   model-model pembelajaran inovatif, Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA 

Universitas Pendidikan Ganesha, Disajikan dalam pelatihan tentang Penelitian Tindakan Kelas 

bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Nusa Penida, tanggal 21 Juni s.d 1 Juli 2002. 
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 ادلنتجات)ادلعرفية  اجلوانب حتقيقها ادلراد األىداؼ كتشمل. للطالب

  8الفهم. أنشطة قراءة من( كالعمليات

 (Role Playing) األدكار  النمط الدراسي لعب تعريف :الفصل الثاني

 (Role Playing) األدكار  لعب تعريف  .0

 اليت التعليم أشكاؿ أحد ىي دكر لعب لعبة يف ألمحد حسُت ككفقا 

 يعيش أف هبدؼ كالقيم كالسلوكيات، كادلواقف، األدكار لوصف تستخدـ

 أف كأكد باللع كسائل دكر. لآلخرين التفكَت كطرؽ النظر كجهات الشعور،

 ىذا مع. الدراما يف حرؼ بالقلق تشعر اللعب يف حدة على طالب كل

 من متنوعة رلموعة يصور أف ادلتوقع من دكر لعب الطالب من األسلوب

 لعب طريقة كانت إذا. احلاالت من متنوعة رلموعة يف كيعيش, الشخصيات

 اآلخرين، مع كالتعاكف ادلسؤكلة القدرة تضمُت ؽلكن كذلك ادلقرر كمن األدكار

  1اجلماعي. العمل يف القرارات كاختاذ اآلخرين آراء كاحًتاـ

                                                 
2
 .Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 51-52  010ذزَُط 

 
1
 :Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial di Sekolah Dasar. (Yogyakarta .2004    حُداَُد 

UNY). 
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كفقا سوغيحرطن طريقة لعب األدكار ىو أسلوب التعلم من خالؿ تطوير 

اخلياؿ كالتقدير من الطالب بطريقة الطالب يتصرفوف انطالقا من أرقاـ شخصية 

ير كضعت مبهارة جيدة ادلعيشة كالشخصيات ادليتة، حبيث شلارسة الطالب لتقد

 02على ادلواد اليت غلرم دراستها.

 لتقدًن كسيلة ىو األدكار لعب طريقة أف كيوضح سغل سيافوؿ حُت يف

 كطرؽ االجتماعية، العالقات يف السلوؾ كيفية كتصوير عرض مع الدرس مادة

 الوضع لتصوير ادلعلمُت تعيُت على حصلت ادلتعلمُت تنفيذ يف دكر لعب

 ادلشكلة حتل أف ؽلكن ادلتعلمُت أف ذلك ادلشكلة، على ومػلت الذم االجتماعي

 إّل طللص أف ؽلكن اخلرباء رأم إّل استنادا.  االجتماعية ادلواقف من تنشأ اليت

 سلتلف التقدير مع الفرد على الًتكيز دكر للعب ىو األدكار لعب طريقة أف

 ـالعلو  لتدريس تطبيقها ؽلكن الطريقة دكر لعب. كادلشاعر الشخصيات

 لعب خالؿ من.  االمرباطورية فًتات أك شخصيات لدكر ختضع االجتماعية

 الوجدانية، ادلعرفية،: جوانب ثالثة على ينطوم أف ؽلكن األسلوب دكر

 الوجدانية اجلوانب كتشمل ادلشكالت، كحل ادلعرفية اجلوانب كتشمل. كالنفسي
                                                 

10
.Psikologi Pendidikan. (Yogyakarta: UNY)   .2006طىغُحزطىٌ 
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 النفسي جوانب. الدكر األرقاـ ىذه أساس على التعاطف كتطوير ادلوقف،

 00دكر. لعب الطالب يفعل عندما

  (Role Playing) األدكار لعب أسلوب كفوائد أىداؼ .0

  :التايل النحو على دكر لعب أساليب كفوائد كالغرض يف  مكمُت كفقا 

 يف كاؽ أشياء أك الفعلية األحداث أف شيء للعيش الطالب أجل من (0

 احليا.

 .ؼلرج ككيف شيء سبب ما لفهم للطالب أجل من (0

 .شيء إّل الطالب اخلاص كالذكؽ احلواس ذشح (0

 .كادلشاعر التوتر عن اإلفراج أك نقل كما (3

 .الطالب قدرة حالة لتشخيص ككوسيلة (2

 .مستقل خاص دكر مفهـو مؤسسة (6

 .النشاطز أك احلياة أحداث يف شخص شخصية دكر استكشاؼ (1

 النقدم، كالتفكَت كالتحليل ادلشكالت، حل يف الطالب مهارات تعزيز (8

 رلموعات. يف كتعيش الت،كاالتصا

                                                 
11

 Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Pustaka .2002شُافمبدجًزحوأسوٌسٍَا 
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 يف الطريقة الشعور كجتديد السيطرة يف الطالب مهارات دريب (1

 .00  كاإلجراءات التفكَت،

  (Role Playing)  األدكار لعب أسلوب كمزايا عيوب  .0

 على كالعيوب ادلزايا من العديد ديها دكر اللعب طريقة كزين ذامرة ؿ كفقا 

 التايل: النحو

 ( (Role Playingاألدكار  لعب الزائدة (0

  يكوف أف ادلادة مضموف كتذكر فهم على نفسو الطالب تدريب يتم (أ 

 بالنسبة كخاصة ككل، قصة كنقدر يفهم، أف غلب كالعب. لعبت

 االحتفاظ يكوف أف غلب كبالتايل،.  تصورىا ؽلكن اليت للمواد

 .كدائم حاد الطالب

 كقت يف. كاإلبداع ادلبادرة، زماـ أخذ على الطالب تدريب كسيتم (ب 

 ادلتاح. للوقت كفقا آرائهم عن للتعبَت مطلوبة الالعبُت دكر لعب

 أف ادلمكن من أنو ذلك يتحقق أف ؽلكن الطالب يف الواردة ادلواىب  (ج 

 ادلسرحية. للفنوف ادلدرسة من الشتالت تنمو أك تنشأ

                                                 
12

 :Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial di Sekolah Dasar. Yogyakarta .(2004)حُداَُد

UNY 
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 .أفضل مع كرعايتها زراعتها ؽلكن الالعبُت بُت التعاكف (د 

 اآلخرين مع ادلسؤكلية تقاسمك  قبوؿ على العادة يكتسب طالب (ق 

 أسهل جلعلها أفضل لغة إّل الفم طريق عن اللغة طالب كضع ؽلكن (ك 

 اآلخرين. للفهم

              اللعب طريقة دكر كجود عدـ  (0

 من الكثَت نشاطاكىناؾ أقل كوهنا دكر يلعبوا مل الذين األطفاؿ بعض (أ 

 ادلستهلكة. الوقت

 .كبَت غطاء تتطلب  (ب 

 الالعبُت صوت على أخرل فئة انزعاجو أبدل ،األحياف من كثَت يف  (ج 

   00ادلارة. من أك اجلمهور كتصفيق

     األدكار. لعب أساليب التنفيذ تدابَت  (د 

 :  التايل النحو على دكر لعب أسلوب تنفيذ يقيس  ركستينة كفقا

 حبيث ادلتعلمُت حياة على يرتكز ادلشكلة ادلعلم قاؿ ادلشكلة، اختيار  .0

 .التسوية التماس على كتشجيعها شكلةبادل يشعر أف ؽلكن

                                                 
13
.Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Pustaka .2002سٍَ)أسوٌودجًزحبشُفال
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 مناقشتها، سيتم اليت للقضايا ادلناسب الدكر كحتديد األدكار، اختيار .0

  الالعبُت. قبل من بو القياـ ينبغي كما الشخصيات كاصفا

 ؽلكن كلكن احلوار ادلعلم جعلت احلالة ىذه يف دكرا تلعب مراحل كضع .0

 .هبم اخلاصة احلوار إضافة أيضا للطالب

 مل الذين الطالب مجيع أف ىو النشاط ىذا من ادلراقب مراقب، دإعدا .3

 . الفاعل أك العب يصبح

 الواردة منهما كل لدكر كفقا للرد الطالب بدأ ادلرحلة ىذه يف بالوكالة، .2

  .األدكار لعب سيناريوىات يف

 الطالب من تنشأ اليت كاألسئلة ادلشاكل كمناقشة كتقييم مناقشة .6

 بو القياـ مت ذمال الدكر لعب ختاـ جعل .1
03

.  

 التعلم مخرجات: الفصل الثالث

 يف أك فردم بشكل إما خلقت أخرل، عالمات أية نتيجة فعلت كقد

 أك جيمس قبل من" تعلم" كلمة أف حُت يف. ادلناطق بعض يف رلموعات

 ػلدث اليت العملية مثل التعلم كيعرؼ للتعلم، كتاب النفس علم يف. كحتاكن
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 Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Rineka Cipta .2001)روطرُُح
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 كعملية التعلم تعريف ؽلكن) .اخلربة أك التدريب طريق عن تغيَتىا أك السلوؾ

 02اخلربات(. أك التدريب خالؿ من السلوؾ غَتت أك ينبع الذم من

 اليت التعلم عملية من الناتج كلدت ادلتعلمُت قدرة تصف صياغة جوانب

 كفقا كؽلكن. بلـو تصنيف أساس على تصنيفات ثالثة إّل تصنيفها ؽلكن

 : كعلا ،( اجملاالت) رلاالت  ثالثة إّل تصنيفها بلـو بنيامُت التعلم ألىداؼ

 التفكَت. كمهارات الذىنية القدرات يتعلق فيما ادلعرفية، اجملاالت .0

     اجلوانب من كالتمكن كالقدرة ادلوقف حيث من العاطفي، اجملاؿ .0

 .كالقيم كادلواقف مشاعر كىي العاطفية،

  .اجلسدية احلركات أك ادلهارات يتعلق فيما النفسي، رلاؿ .0

 ككشف كالتعلم للتعليم كتابو أساسيات يف  سودجن نانا نفسو، الوقت كيف

 متنوعة رلموعة الطالب يف يف بدا الوجدانية التعلم سلرجات من النوع ىذا أف

 كاحًتاـ للتعلم، كالدافع كاالنضباط، الدركس، إّل االنتباه مثل السلوكيات من

  .06 كغَتىا الدراسة، كعادات كالزمالء، ادلعلمُت،

                                                 
 
15

Psikologi Belajar (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta), h.126.2003أحًادأتى وتدود
16
Penilaian Hasil Belajar (Bandung: Remaja Rosdakarya)h.12.2002  َاٌطىدجاَح
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   العربية اللغة تعليم عناصر: الفصل الرابع

 قـو كل يعربهبا الفاط اللغة إف:  بُت الغال مصطفى الشيخ قاؿ كما اللغة 

 01 .مقاصدىم عن

. كل بُت عليو ادلصطلح الكالـ اللغة إف فيقوؿ مألف لويس أما    08قـو

 كىي الناس بُت اإلتصاؿ كسيلة ىي اللغة عن السماف على زلمد قاؿ

 01 .البشرل اجلس يتميزهبا اليت الفريدة ك السمة

 إف فَتل العلماء من العربية اللغة تعريف يف النظر بعد الباحث أماعند

 02 .الشعوب من غَتىم مع قـو هبا سيلةيتفاعل ك ىي اللغة

 بعض على متحوبة اصوات ىي شم اذلا زلمد السيد قاؿ كما,اللغةالعربية ك

 00 .الياء إّل اذلمزة أكؿ من حرفا عشركف ك تسعة اعددى ك اذلجائية احلركؼ

                                                 
12

:َزوخ,وانعشزوٌانثايُحثعحانط,أجشاءثالثحفٍيؤطحانعزتُحاندروصجايع,انغىنٍُيصطفًانشُخ 

2.ح,انًصزَحانًكرثح
12

.262.ح(1125انشزكدار:تُزوخ)واألوانعهى فٍ,يأنُفنىتُض 
11

12.ص(,1123دارانًعارف:انقاهزج:انطثعحدوٌ)ذاعزتُحانهغهاندروصفٍانرىجُه,انظًاٌعهًيحًد 
20

انزاتعانجشء,انثالغحأطاصوانًُُزوانًصاحمزَقحطعهًانًهُدانقًىصذزطُة,أساوٌأحًدانطهز 

 100ح.(حخ.خ,انفكزدار:تُزوخ)

 
21

 2ح(حخ,خ,انعهًُحانكرابدار:تُزوخ)انعزتُحانهغحاألطاطُحانقىاعد,انهاطىيحًدانشُد 
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 عنواف ىو العملية الناحية فمن, أعاله الواردة ادلصطلحات فهم على كبناء

   العربية اللغة الطالب تعّلم نتيجة على دكر بلعب الّتعّلم ظلوذج تطبيق أثر"

 بالنغ"-بالنغ الثنوية باادلدرسة لطالب
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 الثالثاالباب 

 ثطريقة البح

 أنواع البحوث:الفصل األول 

 Research Actions) فئة عمل ىو البحث ىذا

Classroom ). أربع من دكرة كل كتكوف دكرتُت، يف تنفيذه كينقسم 

 التنفيذ، مرحلة كالعمل التخطيط مراحل: تشمل دكرة كل يف مراحل. مراحل

 .التفكَت كمرحلة كالتقييم ادلرحلة ادلراقبة

    النموذجية والعينة الكلى المجموعالفصل الثاني: 

 الكلى اجملموع . أ

 :ىو الكلى اجملموع أما سوغيونو قاؿ    

  كيفية لو البحث موضوع من تتكوف تعميم كالية ىو الكلى جملموع

 قالت. االستنباط سحبت كيليها لدراستها الباحثة أثبتها معينة كخصيصة

 00.ىو الكلى اجملموع ما أركنتوا سحرسيمى

                                                 
22

 ,Cipta, 1112), h. 102.(Cet. I; Jakarta: Rineka Prosedur Penelitianأركُططىحزطُى 
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 الباحث ارد إذا العلمي للبحث ادلواد أكمصدرمن شيئ ىوكل الكلى اجملموع

 00 الكلى بالبحث تعترب فبحثو كاحد ميداف ىف العناصرادلوجودة تبحث اف

 أك أنساف من تتكوف الىت البحث موضوعات مجيع ىو الكلى اجملموع

 ذلا معلومات كمصدر حادثة أك اإلختبار درجة ظاىرة ك نبات أك حيواف

 03البحث. يف أكخصائص شخصيات

 التالميذ مجيع ىو الكلى اجملموع أف الباحث فعرؼ ادلذكور البياف من

 يف. ۲۰۲6 الدراسية لسنة غواك باالنغ-باالنغ الثانوية ادلدرسة يف الثاين الفصل

 .شخصا 000 عددىم الثاين الفصل, ادلدرسة ىذه

 النموذجية العينة . ب

 الباحثة غلث ذلال الكلى اجملموع عن ينوب جزء ىي النموذجية العينة

 تعم أف الباحثة ارادت إذا, النموذجية العينة البحث يسمى ما البحث ىذ ىف

 العينة ىف تتمثل الىت حبثها من احلالصة ىي تأخذ يعٌت, حبثها حاصالت

                                                 
 Metode penelitian administratif, (cet;XIV,alfabeta: bandung:2016)h,10طىغُىٌ 23

24
عشزانثاذًانصفذاليُذنديانًحادثحكفاءجيظرىيرفعفٍانًثاشزجانطزَقحذطثُقانحكُى،فعانُحعشَش 

تجايعحانردرَضشؤوٌوانرزتُحكهُحطزجاَا،رطانح)غىواوالَحتاجُجيدَزَحفٍاندٍَحظٍطهطاٌنًعهدانعانُحتانًدرطح

.36.ص،(2010يكاطز،انحكىيُح،االطاليُحعالءاندٍَ
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 العينة ىذه تكوف أف كالبد الكلى للمجموع دتثال تعترب الىت النموذجية

 02الكلى. جملموع اساسية صفات تتصف النموذجية

 يأخوذ للباحث أف فيحسن شخس 022 من أقل ادلواد مصدر كاف إذا

 022من كاف أكثر فإذا. الكلى اجملموع/العدد حبث البحث كاف كلهم،

 06% 0002-02بُت  النموذجية العينة الباحثة فيأخذ شخص

 يعٍت غواك باالنغ-باالنغ الثانوية ادلدرسة يف الثاين الفصل تالميذ عدد أما

  .النموذجية العينة ليكوف تالميذ 00 الباحثة أخذت إذف, تالميذ 000

 .العمل بحوث إجراءالفصل الثالث : 

 :كىي دكرتُت، يف الدراسية الفصوؿ أعماؿ حبث ىذا ينقسم

 االجتماعات( 0)   أسبوع ۲ دلدة األكّل الدكرة . أ

 ( االجتماعات ۲)  أسبوع ۲ دلدة الثانية الدكرة . ب

 نتيجة رؤية على قادرا تكوف أف. قيقوحت للتغيَت كفقا دكرة كل تنفيذ كيتم

 ىي الثانية الدكرة. الدكرة كل يف العربية اللغة مادة فمعطي التعلم زيادة قدرة

                                                 
25

Cipta), h. 102.(Cet. I; Jakarta: Rineka Prosedur Penelitian,.1112أركُططىحزطُى
26

 Cipta), h. 102.(Cet. I; Jakarta: Rineka Prosedur Penelitian,.1112أركُططىحزطُى 
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 من ظلوذج يتبع العمل حبوث إجراء تنفيذ. األكّل الدكرة من التغيَت ك استمرار

(Kemmiz And Me Taggart) أربعة  من تتكوف أجرم الىت 

 كصف ؽلكن.. ادلنعكس ك ادلالحظة ك العمل ك, يطالتخط: كىي ،"ادلكونات"

 التايل: النحو على الدراسة ذلذه ادلفصلة اإلجراءات

 

 

 

 

 

 

 

 

                      األكّل لدكرة .0

 اختبارات شكل يف التعلم نتائج اختبارات أجريت اليت الدكرة ىذه يف

 .االجتماعُت خالؿ ادلواد عرض بعد اليومية
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 التخطيط مرحلة . أ

 النحو على التحضَتات ألكؿ عقدت اليت البحث، ىذه يف التصرؼ قبل

 :التايل

 ادلواد كإعداد الدراسية، ادلناىج دلراجعة اجتماعا الباحثة يعقد سوؼ (0

 .التعليمية

 استخدامها مالحظات ك أدكات تطوير بإجراء الباحثة يقـو كسوؼ (0

 .استمرارا البحث خالؿ

 خطوات تتضمن اليت كساالدر  خطط صياغة الباحثوف يقـو كسوؼ (0

 لدكرة   (Role Playing)دكر لعب التدريسي النمط تطبيق لتنفيذ

 .أكّل العمل

 علمت  أف بعد القراءة معرفة ادلتعلمُت لقياس حتصيلي اختبار أداة تقدًن (3

 .   (Role Playing) دكر لعب التدريسي النمط تطبيق خالؿ من
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  . العمل تنفيذ مرحلة . ب

 قد التعلم  ظلوذج يتبع الذم أعد، الذم الدرس خطة تستند العمل تنفيذ (0

 . (Role Playing)دكر لعب التدريسي النمط صلا

 .كادلالحظة  ادلراقبة كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم اليت العمل مراقبة ك صدر  (0

 الرصد. نتائج تقييم (0

 .انعكاس إجراء (3

 .التقييم ك ادلراقبة مرحلة . ج

 العمل تنفيذ على أجريت اليت ادلالحظات عملية, ادلرحلة ىذه يف

 مت اليت التعلم لنموذج فعالية لرؤية هبدؼ خلقها مت اليت ادلراقبة كرقة باستخداـ

 . استخدامها

 إلانعكاس مرحلة . د
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 مجعها يتم مالحظة كل يف عليها احلصوؿ مت اليت النتائج ادلرحلة ىذه يف

 اإلنعكس. ادلتخذة اإلجراءات على اإلنعكس تنفيذ النتائج ىذه من. كحتليلها

 خطة لوضع الوقت أىداؼ حتقيق. الفشل أك النجاح تقييم ىو السؤاؿ يف

 . ادلقبلة دكرة إصالح

 الثانية الدكرة .0

 اختبارات شكل يف التعلم نتائج اختبارات أجريت اليت الدكرة ىذه يف

 .االجتماعُت خالؿ ادلواد عرض بعد اليومية

 التخطيط مرحلة . أ

 :التايل النحو على التحضَتات ألكؿ دتعق اليت البحث، ىذه يف التصرؼ قبل

 ادلواد كإعداد الدراسية، ادلناىج دلراجعة اجتماعا الباحثة يعقد سوؼ (0

 .التعليمية

 استخدامها مالحظات ك أدكات تطوير بإجراء الباحثة يقـو كسوؼ (0

 .استمرارا البحث خالؿ
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 خطوات تتضمن اليت االدركس خطط صياغة الباحثوف يقـو كسوؼ (0

  ( Role  Playing)دكر   لعب التدريسي النمط تطبيق لتنفيذ

 .أكّل العمل لدكرة

 علمت  أف بعد القراءة معرفة ادلتعلمُت لقياس حتصيلي اختبار أداة تقدًن (3

   ( Role  Playing)دك  لعب التدريسي النمط تطبيق خالؿ من

 .العمل تنفيذ مرحلة . ب

 قد التعلم  ظلوذج يتبع الذم أعد، الذم الدرس خطة تستند العمل تنفيذ (0

 ( Role Playing) دكر  عب التدريسي النمط صلا

 ك  ادلراقبة كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم اليت العمل مراقبة ك رصد  (0

 .ادلالحظة

 .الرصد نتائج تقييم (0

 .انعكاس إجراء (3

 .التقييم ك ادلراقبة مرحلة . ج
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 العمل تنفيذ على أجريت اليت ادلالحظات عملية, ادلرحلة ىذه يف

 مت اليت التعلم لنموذج فعالية لرؤية هبدؼ خلقها مت اليت ادلراقبة رقةك  باستخداـ

 .استخدامها

 إلانعكاس مرحلة . د

 مجعها يتم مالحظة كل يف عليها احلصوؿ مت اليت النتائج ادلرحلة ىذه يف

 اإلنعكس. ادلتخذة اإلجراءات على اإلنعكس تنفيذ النتائج ىذه من. كحتليلها

 خطة لوضع الوقت أىداؼ حتقيق. الفشل أك النجاح تقييم ىو السؤاؿ يف

 .ادلقبلة دكرة إصالح

 المواد جمع طريقة الفصل الرابع :

 :ىي الباحثة استخدمها الىت ادلواد مجع طريقة

  (Observasi)  ادلالحظة .أ 

 إال ؽلكن. العلـو مجيع أساس ىي ادلالحظة أف,  ناسوتيوف ذكر ىي ك

 احلصوؿ الواقع عامل عن كاحلقائق اليت البيانات أساس على يعملوف العلماء أف

 تقاسم أدكات مبساعدة كغالبا البيانات مجع مت كقد. ادلالحظة طريق عن عليها
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 ؽلكن جدا كبعيدة جدا صغَتة ىي اليت األشياء أف حىت للغاية، متطورة

   .01 بوضوح مالحظتها

 (Test) االختبار .ب 

 بقصد ما لشخص تعطى( التحفيز) التحفيز اختبار من رلموعة ىي

 اجلوانب على التهديف ألرقاـ كأساس استخدامها ؽلكن استجابة على احلصوؿ

 أداة االختبارات تستخدـ ما كغالبا. الطالب تعلم نتائج حتسُت كىي ادلعرفية،

 تستخدـ أداة من النوع ىذا(. ادلعرفة) التعلم سلرجات ادلعرفية اجلوانب لقياس

 ادلتعدد التجارم النظاـ من VIIIB التعلم نتائج الصف يف طالب لتحديد

 .غواك باالغ -باالغ األطراؼ

  (Dokumentasi)  الوثيقة .ج 

 تتعلق اليت األشياء بتسجيل ادلعلومات الباحثة فيها مع التيتج الطريقة ىي 

 كادلباين ادلدرسة أحواؿ عن ادلعلومات الباحثة ستأخذ. البحث مبسائل

 الرسالة. ىذه ببحث تتعلق اليت األشياء من كغَتىا ادلدرسة كمكمالت

 
                                                 

 Metode penelitian administratif, (cet;XIV,alfabeta: bandung)h, 312016. طىغُىٌ 22
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 البحث أدوات الفصل الخامس :

 الوسائل ىذه ك. ادلواد على للحصوؿ الوسائل ىي البحث أدكات

 08 .احملتاجة البياف أك للنوع كفقا االباحثة

 :يلي فيما ىي ك الباحثة ستستعملها الىت العلمى البحث فأدكات

 لى الوقتع البيانات معلم ليجمع إستخداـ ىو للمعلم مالحظة دليل .أ 

 .دكر لعب بواسطة التعاكين التدريسي ظلط تطبيق

 الطالب  نشاط عن البيانات ليجمع إستخداـ لطالب مالحظة دليل .ب 

 بواسطة التعاكين التدريسي ظلط بتطبيق العربية اللغة التعلم كقت على

 .دكر لعب

 احلصوؿ عشرات الذم  ليجمع إستخداـ الطالب االختبارة كراؽ .ج 

 .الدكرة على تباراتاإلخ من للمتعلمُت

  المواد تحليل : طريقةالفصل السادس  

 :فهي البحث ىذا يف تستخدـ اليت التحليلية الطريقة أما

 

                                                 
 Cipta),h. 102.(Cet. I; Jakarta: Rineka Prosedur Penelitian1112أركُططىحزطُى           22
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 الطالب حيوية بينات . أ

 التعلم عملية أعقاب يف الطالب من الكثَت الدينامية كيفية دلعرفة

 وصفيةال تقنيات باستخداـ ادلالحظة كرقة أداة على بتحليل القياـ مث كالتعلم،

  : ىو الطالب لنشاط ادلئوية النسبة حساب. مئوية نسبة خالؿ من

  ادلواد حتليل طريقة  .0

 :فهي البحث ىذا يف تستخدـ اليت التحليلية الطريقة أما

 الطالب حيوية بينات . ب

 التعلم عملية أعقاب يف الطالب من الكثَت الدينامية كيفية دلعرفة

 الوصفية تقنيات باستخداـ ادلالحظة قةكر  أداة على بتحليل القياـ مث كالتعلم،

  : ىو الطالب لنشاط ادلئوية النسبة حساب. مئوية نسبة خالؿ من

 
 Keterangan: 
NP = Persentase nilai hasil peserta didik yang diperoleh 
01

n = Jumlah skor yang diperoleh 
  N = jumlah skor maksimal

02 

                                                 
 

30
Penilaian Hasil Belajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, ) H,124   .2002َاٌطىدجاَح  
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 00ىي فئات يف القيمة ىذه تضمُت يتم

  الفئة القيمة : 1جدول 
 رقم نتيجة فئة

 ضعيف جدا

 ضعيف

 كسط

 جيد

 شلتاز

%022-12 

%81-12 

%61-62 

%21-32 

%01-2 

0 
0 
0 
3 
2 

  النتائج بيانات تعلم . ت

 قيمة متوسط حساب  (0

 الصيغة استخدمت التقييم نتائج قيمة متوسط حلساب

 
Keterangan: 

 ̅  

     (         ) 
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 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Aplikasi (Makassar: Alauddin Universityطهظرزٌطزٌ 

Press, 2012), h. 1



32 

 

32 

 

   

                     



                    32 

 التعلم مشولية حساب (0

 الفردم التعلم مشولية ( أ

   00كصفي حتليل بستخداـ فردال مشولية حساب

 
 ادلقابلة كسب  قيمة كانت إذا التعلم كامل الطالب صلاح مؤشرات كيقاؿ

 12,22  أم ،(KKM) األدىن احلد اكتماؿ دلعايَت

  كالسيكي التعلم مشولية ( ب

  03نسب كصفي حتليل بستخداـ كالسيكي مشولية حساب

 

                                                 
32

 ,Cipta, 1112), h. 264(Cet. I; Jakarta: Rineka Prosedur Penelitianأركُططىحزطُى            
33

 ,h. 264 Prosedur Penelitianطأركُطىحزطُى          

03
.Evaluasi Pembelajaran (Cet.III; Yogyakarta: Multi Pressindo),h.130جحد,أتدانحزص¸أصة

2002 
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  ادلعلم إجراء بيانات ( ج

 من إليو ينظر أف ؽلكن التعلم يف ناتالبيا معاجلة ادلعلم دلعرفة  

 .مئوية نسبة خالؿ من الوصفية تقنيات باستخداـ ادلراقبة كرقة خالؿ

 :ىم ادلعلمُت ألداء ادلئوية النسبة حساب       

 

 :  البحثة ادلتغَتات ىذه لتفسَت معايَت

   جيدة التعاكين التدريسي ظلط تطبيق يف ادلعلمُت قدرة<12 % =

 كايف التعاكين التدريسي ظلط تطبيق يف ادلعلمُت قدرة % 12 -62 % = 

 .أقل التعاكين التدريسي ظلط تطبيق يف ادلعلمُت قدرة >62 % = 

 التدريسي النمط تطبيق أساس على ادلالحظة كرقة يف ادلستخدمة ادلؤشرات

  :يشمل أف دكر لعب بواسطة

 Roleدكر لعب من التعلم ظلوذج استخداـ من الغرض شرح (0

Playing)) 
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 Role)األدكار لعب من التعلم ظلوذج استخداـ اخلطوات شرح (0

Playing) 

 (Role Playing) دكر  لعب من التعلم ظلوذج تقييم شركط شرح  (0

  النجاح : مؤشر الفصل السابع   

 حتقي ادلعلمُت البحث نتائج إذا ىو اإلجرائي البحث ىذا لنجاح كمقياس

 بشمولية ادلدرسة يثبت الذم 12,22  (KKM) أدىن حد مشولية معيار

 يف كالتعاكف كالدينامية كامل، الذين الطالب عدد من% 12 ىو الكالسكلي

 كقاؿ من% 12 تصل الطالب كاف ادلالحظة كرقة كمن التعليم عملية أعقاب

 التعاكين التدريسي النمط تطبيق يف بنجاح لتنفيذ كادلعلمُت, الطالب من عدد

 الفئتُت، من كل يف األدىن احلد التعلم فيذتن إذا التعلم على دكر لعب بواسطة

 هناية يف التعلم صلاح يتم مؤشر يعُت أف كغلوز. األقل على %16 قيمة كبلغ

 يتحقق مل كإذا ال، أـ ستستمر التعلم دكرة كانت إذا ما كحتديد دكرة كل

 .كقفها ؽلكن دكرة مث ادلؤشر
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 قبل لتنبؤاتا كضع الضركرم فمن االجتاه، يكوف أف ؽلكن البحث أف ذلك

 طرحها سيتم اليت الفرضية اإلجرائي البحث. الفرضية ىو الدراسة قيد ادلسألة

 مهارة لًتقية ؽلكن أنو دكر لعب بواسطة التدريسي النمط لتطبيق ىي الباحثة

 باالنغ-باالنغ الثانوية ادلدرسة يف الثاين الفصل لتالميذ العربية النصوص القراءة

 . غواك
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 الباب الرابع

 ائج البحث و تحليلهانت

:نتائج البحث    الفصل األول   

 ظلوذج تطبيق أثر يف ىذا الفصل سوؼ مناقشة نتائج البحوث ادلتعلقة

 الصف األكؿ للمدرسة لطالب اللغة العربية تعّلم نتيجة على دكر بلعب الّتعّلم

 أربع من دكرة كل كتكوف دكرتُت، يف تنفيذه بالنج كينقسم-الثنوية بالنج

 التنفيذ، مرحلة كالعمل التخطيط مراحل: تشمل دكرة كل يف مراحل. مراحل

 .التفكَت كمرحلة كالتقييم ادلرحلة ادلراقبة

 ىدورة األولالعملية  .1

يف  ك االجتماع ۲ خالؿ كقد أجريت عملية التعلم يف الدكرة األكّل

 ةالباحثأثناء عملية التعلم،  .، أجرل اختبار التقييم دكرة النهائيةاالجتماع الثالث

 .التوجية على عملية التعلم جعل زلطة ةالذم عمل كمدرس
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 مرحلة التخطيط . أ

 الدراسية ادلناىج يف النظر إلعادة اجتماع عقد الباحثوف يقـو كسوؼ .0

 التعليمية.  ادلواد كإعداد

 سيتم اليت كادلالحظات أدكات تطوير بإجراء الباحثوف يقـو كسوؼ .0

 الدراسة.  فًتة خالؿ استخدامها

 لتنفيذ خطوات تتضمن الدركس خطط صياغة الباحثوف يقـو وؼكس .0

 أكال.  العمل لدكرة (دكر بلعبتطبيق 

 علمت أف بعد العربية للغة ادلتعلمُت فهم زيادة لقياس حتصيلي اختبار تقدًن .3

 . دكر بلعب تطبيق خالؿ من

 التنفيذ مرحلة تدابير . ب

 لبقاءا تتبع اليت أعد أف أساس على الدرس خطة إجراءات تنفيذ .0

  . دكر بلعب الدراسينمط ال احلياة قيد على

 ادلراقبة. من كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم اليت اإلجراءات كمراقبة رصد .0

 الرصد. نتائج تقييم  .0



38 

 

38 

 

 انعكاس. عقد .3

 والتقييم المرحلة مراقبة . ث

 عمل كرقة تنفيذ على ادلالحظات أجريت اليت العملية من ادلرحلة ىذه يف       

 مت اليت التعلم ظلوذج فعالية لرؤية هبدؼ إنشاؤىا مت اليت داـباستخ ادلراقبة

 استخدامها.

العربية  دروس اللغة تتبع نشاط فيعلى  الوصف المالحظات 0 الجدول

في الدورة باالنغ غواو -مدرسة الثانوية باالنغال األول فصلالتالميذ ل

 .األولى

 مؤشر رقم

 دكراة األكؿ
ةر الدك   النسب 

نيالثا األكّل
 ة

 الثاين األكؿ

.۲ ككاف عدد احلضور يف الوقت  
 % 022 % 022 06 06 أنشطة التعلم

.۲ ادلتعلمُت كانوا يدفعوف االىتماـ  
 61,33 08 02 خالؿ عملية التعلم

% 

11.18 

% 
.0 ادلتعلمُت الذين يتابعوف جبدية   02 01 61,33 

% 

82,26 

% 
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 تعليمات ادلعلم
.3 ية ادلتعلمُت تنشط يف متابعة عمل 

 80.00 % 12 02 01 التعلم

% 
.2 ادلتعلمُت الذين ال األنشطة  

االستيالء، كاللعب، )األخرل 
 (اخل

1 3 01.33 

% 

00,00 

% 

 

نتائج ادلالحظات لنشاط الطالب يف عملية التعلم يف ادلرحلة األكّل يف 
تطبيق دكر ظلاذج التعلم باللعب من اجلدكؿ أعاله ؽلكن كصفها على النحو 

 :التايل

 يف االجتماع األكؿ  استمراراا خالؿ عملية التعلم ك حاضر الذين ف و دلتعلما ( أ
 06يف االجتماع الثاين ىو  ختفيضال زيادة أك  شخصا ك 06يعٍت 

 .۲۰۰%ك  ۲۰۰ % نسبة .شخصا
يف االجتماع  استمراراخالؿ عملية التعلم الذين بصركا الدرس ف و ادلتعلم ( ب

 .شخصا 08 يعٍتالثاين  يف االجتماع ةاديز  شخصا ك 02 يعٍتاألكؿ 
 .11, 18  %ك  61,  33%  كانت نسبة

 02ادلتعلموف الذين يتابعوف جبدية تعليمات من ادلعلمُت ما يصل اّل  ( ت
شخصا يف االجتماع الثاين.   01 شخصا يف االجتماع األكؿ كزادت من 

 .82, 26ك %  61, 33%  كانت نسبة
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شخصا يف  01د من مثل ادلتعلموف تنشط يف متابعة عملية التعليم كالعدي ( ث
   . شخصا يف االجتماع الثاين للتعلم  02االجتماع األكؿ كزادت من 

  80.008. ك  12% كانت نسبة
  1بقدر   االستيالء، كاللعب، اخل()ادلتعلموف الذين ال األنشطة األخرل  ( ج

كانت   أشخاص. 3يف االجتماع األكؿ كسقطت على االجتماع الثاين لل
 .00,00ك  01,33  نسبة

 يف مبُت ىو الًتدد توزيع على احلصوؿ للطالب الدراسة من النتيجة
 :أدناه( 0) رقم اجلدكؿ
 المتعلمينمع التعلم للمخرجات النسبي والتوزيع التردد. 3 الجدول      

لرفع فهم اللغة العربية لدى تالميذ الصف لعب دور  الدراسينمط التطبيق 
 األولى. الدورة في غواو غباالن-باالنغ الثانويةاألّول بالمدرسة 

No Skor Kategori Frekue

nsi 

Persenta

se (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

0 – 31 

40 – 51 

60 – 61 

20 – 21 

10 – 

100 

Sangat 

rendah 

 

Rendah 

 

Sedang 

 

Tinggi 

 

Sangat 

tinggi 

0 

4 

6 

11 

2 

0 % 

11,11 % 

16,62 % 

52,225 

11,44 % JUMLAH 36 100 
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تالميذ الصف  طالبا 06 عليو كاف عما القوؿ ؽلكن 0 ؿاجلدك  إّل كاستنادا    
من %  يقرب ما أك ادلتعلم 2 ىناؾ غواك باالنغ-باالنغ الثانوية األّكؿ بادلدرسة 

 يف العربية اللغة فهم على القدرة يف مستول الدراسة نتائج أف ادلتعلمُت من 2
 00,00 حوايل % أك أشخاص 3 ىناؾ ادلنخفضة الفئة يف جدا منخفضة فئة
 ىناؾ العليا الفئة يف 06, 61ضلو %  أك شخصا  6ىناؾ  ادلتوسطة الفئة مث

, 33حوايل %  أك 1 الفئة جدا ك عالية 20, 18ضلو  %  أك شخصا01
01. 

 األكّل، ادلرحلة يف للطالب النهائية االختبارات نتائج حتليل مت إذا      
 ينظر أف ؽلكن األكّل كرةد اختبار اكتماؿ هناية تعلم للطالب ادلئوية كالنسبة

 .3اجلدكؿ  يف إليها
األكّل: دكرة تعلم إتقاهنا 3 اجلدكؿ        

Skor Kategori 
Frekuen

si 

Persentase 

(%) 

20 – 

100 
Tuntas 26 22.22 % 

0– 61 
 Tidak 

Tuntas 
10 22.22 % 

Jumlah 36 100  
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 الثانويةسة الصف األّكؿ بادلدر  ادلتعلمُت اكتماؿ نسبة 3 اجلدكؿ يبُت 
 فئة ذلك يف مبا ادلتعلمُت 06 من 06 أك 10 , 00غواك إّل % باالنغ-باالنغ
 دلا مكتملة غَت فئة ذلك يف مبا ادلتعلمُت 06 من 0. أك 01,  18ك % كاملة
 التفاصيل: من مزيد التالية شريط البياين الرسم يف مالحظتو ؽلكن

 .غة العربية لدل تالميذالل الدرجة أدائهن إتقاف البياين الرسم تعلم   
 :0 دكرة غواك يف باالنغ-باالنغ الثانويةالصف األّكؿ بادلدرسة 

 
 المرحلة انعكاس . د

 من مزيد اختاذ يتم أف إّل حباجة تزاؿ ال األكّل الدكرة يف الطالب داسة

 كحتقيق النتائج من قدر أقصى لتحقيق الثانية الدكرة يف تسَت اإلجراءات

 ال الذين الطالب بعض ىناؾ تزاؿ ال إليو ينظر أف نسلفا.ؽلك زلددة مؤشرات

 مل الذين الطالب ىناؾ تزاؿ ال ادلوضوع، ىذا فهم يف صعوبة غلدكف يزالوف

0
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30

tuntas tidak tuntas
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persentase
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 الذين الطالب من العديد ىناؾ تزاؿ ال كأنو الدركس، متابعة يف جدا خطَتة

 التعلم. أكملوا الذين الطالب من ادلئة يف 12 يبلغ مل من أك أقل يسجلوف

 ية الدورة الثانية عمل .2

 مرحلة التخطيط  . أ

 التخطيط، مرحلة الباحثة أجرل ثانية، دكرة يف التعلم عملية يف البدء قبل

-باالنغ ادلدرسة يف الثاين الفصل لتالميذ العربية اللغة مدرسي من مبساعدة

 من ادلزيد إيالء كمعلمُت الباحثة على غلب التخطيط، مرحلة يف. غواك باالنغ

 يف ذلك، على كعالكة. الدرس عملية زلطة يف التعلم اخلطوات إّل االىتماـ

 أيضا كينبغي الصف، على اإلتقاف حتسُت ادلدرسُت على كغلب التعلم، عملية

 االىتماـ كإيالء ادلدرسُت على كغلب التعلم، عملية يف مث. الطالب حتفز أف

 .تدريسها غلرم اليت ادلواد على فقط تركز ال الطالب، لنشاط

 أجرل البحث، األدكات ك ادلواد ك الدرس العملية خطط دادإع بعد

 ظلط بتنفيذ يتعلق فيما للطالب كشرح لتذكَت االجتماعية تنفيذ الباحثة
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 الدكرة يف التعلم لعملية الباحثة تبدأ ذلك، لعب دكر بعد التعاكين التدريسي

 .الثانية

 مرحلة تنفيذ العمل . ب

و االجتماع األكؿ يف الدكرة دخوؿ االجتماع الرابع ىأف قبل          

العربية يف اختبارات التقييم النصوص  يبحث عنالثانية، غلب على ادلعلم 

 .ألف ىناؾ العديد من الطالب الذين مل يبلغوا ادلعايَت احملددة كّلاأل ةدكر  يف

يف ىذا االجتماع ادلعلم تنفذ إجراءات تستند خطة الدرس الذم أعد، الذم 

مراقبة اإلجراءات اليت يتم  رصد ك ، كتعاكين لعب دكر ظلط التدريسي اليتبع 

 .تقييم نتائج عقد الرصد كالتأمل .تنفيذىا باستخداـ كرقة من ادلراقبة

 والتقييم. المرحلة مراقبة . ت

 عمل كرقة تنفيذ على ادلالحظات أجريت اليت العملية من ادلرحلة ىذه يف

 مت اليت التعلم ظلوذج عاليةف لرؤية هبدؼ إنشاؤىا مت اليت باستخداـ ادلراقبة

 .استخدامها

 .الثابي التعلم دورة جالل الطالب من الموقف اقبة: المر 5 جدول
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 مؤشر رقم

 الدكرة الثانية
ةر الدك   النسب 

الثاني األكّل
 ة

 الثاين األكؿ

.۲ ككاف عدد احلضور يف الوقت  
 أنشطة التعلم
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12,22 

% 
100 

% 

.۲ وا يدفعوف االىتماـ ادلتعلمُت كان 
 34 31 خالؿ عملية التعلم

26,11 

% 

14.44 

% 

.0 ادلتعلمُت الذين يتابعوف جبدية  
 36 33 تعليمات ادلعلم

11,62 

% 
100% 

.3 ادلتعلمُت تنشط يف متابعة عملية  
 التعلم

 

 

32 

 

  

 

34 

 

22,21 

% 

14,44 

% 

.2 ادلتعلمُت الذين ال األنشطة  
االستيالء، كاللعب، )األخرل 

 (اخل
3 1 

2,33 

% 

2,22 

% 

 .  ادلتعلمُت 01 من الثانية الدكرة يف اف على يدؿ 2 اجلدكؿ يف
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 يصل  ما األكؿ يف استمرا التعلم عملية خالؿ حاضركا الذين ادلتعلموف ( أ

. شخصا 0 6الثانيهو  االجتماع يف نقصاف أك زيادة كال شخصا 02 اّل

 .۲۰۰% ك۲۰۰%  نسبة

يف االجتماع  استمراراخالؿ عملية التعلم  الذين بصركا الدرسف و ادلتعلم ( ب

 .شخصا 03 يعٍتيف االجتماع الثاين  ةاديز  شخصا ك 00 يعٍتاألكؿ 

 .13,  33 %ك  86,  00% كانت نسبة

 00ادلتعلموف الذين يتابعوف جبدية تعليمات من ادلعلمُت ما يصل اّل  ( ت

شخصا يف االجتماع الثاين.  06 شخصا يف االجتماع األكؿ كزادت من 

 022ك %  10, 61%  كانت نسبة

شخصا  00 ادلتعلموف تنشط يف متابعة عملية التعليم كالعديد من مثل  ( ث

   . شخصا يف االجتماع الثاين للتعلم  03يف االجتماع األكؿ كزادت من 

 % 13,33. ك 88,81% كانت نسبة  
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  0بقدر   (االستيالء، كاللعب، اخل)ادلتعلموف الذين ال األنشطة األخرل  ( ج

  .أشخاص 0 الجتماع األكؿ كسقطت على االجتماع الثاين لليف ا

 .0, 18ك % 8, 00% كانت نسبة

 اجلدكؿ يف مبُت ىو الًتدد توزيع على احلصوؿ للطالب الدراسة من النتيجة

 :أدناه 1

لرفع فهم اللغة العربية في  ومخرجات التردد النسبي التوزيع .6 اجلدكؿ

 غواو. باالنغ-باالنغ الثانوية لدى تالميذ الصف األّول بالمدرسة

No Skor Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

0 

0 

0 

3 

2 

2 – 01 

32 – 21 

62 – 61 

12 – 81 

12 – 022 

 
Sangat rendah 

 
Rendah 

 
Sedang 

 
Tinggi  

 

Sangat tinggi 

2 

2 

2 

00 

01 

2 % 

2 % 

00,81 % 

00,00 % 

20.18 % 

JUMLAH 06 022 
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تالميذ ادلتعلمُت   06لل  بأف القوؿ ؽلكن أعاله 6 ؿاجلدك  اّل كاستنادا

 ما أك ادلتعلمُت 2 غواك ىناؾ باالنغ-باالنغ الثانويةالصف األّكؿ بادلدرسة 

 جدا، منخفضة فئة يف العربية اللغة تعلم معدؿ أف ادلتعلمُت من %2من  يقرب

 التعلم جنتائ أف ادلتعلمُت من8 2 من يقرب ما أك ادلتعلم 2 ىي الدنيا كالفئات

 2ىناؾ  ككانت الفئة، ىذه يف ذلك كبعد قليلة فئة على العربية اللغة مستول

 أك شخصا 00 ىناؾ العليا الفئة يف ،00, 81من % يقرب ما أك أشخاص

 .20,  18من % يقرب ما أك 01 جدا عالية فئة ككذلك ،00.008 ضلو

 الثانية، ادلرحلة يف للطالب النهائية االختبارات نتائج حتليل مت إذا

 يف ينظر أف ؽلكن ثانية دكرة اختبار اكتماؿ هناية تعلم للطالب ادلئوية كالنسبة

 .8 اجلدكؿ

 :الثاين التعلم دكرة إتقاهنا 1 اجلدكؿ

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

12 – 022 Tuntas 00 86,00 % 

2– 61  Tidak Tuntas 2 00,81 % 

Jumlah 06 022 
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تالميذ الصف األّكؿ ادلتعلمُت  اكتماؿ نسبة 1 دكؿاجل كيبُت من

 06 أصل من 2 أك  00, 81إّل % غواك باالنغ-باالنغ الثانوية بادلدرسة

 06 من 00 أك 86, 00ك %  شاملة ليست فئة ذلك يف مبا ادلتعلمُت

 الرسم يف مالحظتو ؽلكن التفاصيل من كاملة. دلزيد فئة ذلك يف مبا ادلتعلمُت

 :أدناه شريط البياين

 
 من الزيادة كقعت .الطالب تعلم نتائج زيادة أعاله البياين الرسم كيبُت

 من انتهاء بعد 82,21فقط % ادلتوسط التعلم الطالب إتقاف من األكّل الدكرة

 يعٍت كىذا 11,3كصلت % الثانية دكرة التعلم اكتماؿ متوسط على العمل
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 األكّل الدكرة من 00,81لل %  الكالسيكية إتقاف التعلم سلرجات يف زيادة

 الثانية. للدكرة

 التفكَت مرحلة . د

 يتم الثانية دكرة يف كادلراقبة الًتددات توزيع جدكؿ مكوف على نظرة

 81أشخاص % 2 سول يكملوا مل الذين الطالب من عدد على احلصوؿ

 يدؿ كىذا 86, 00شخصا % 00 رلموعو ما أدتوا الذين الطالب كعدد 00,

 8, 61بقدر % العربية اللغة تعلم عملية يف كزاد للطالب يةالتعليم النتائج على

 االنتهاء مت  12% من  أكثر بلغ قد الطالب دراسة أف على يدؿ ىذا كبالتايل

 القادمة. الدكرة يف للشركع حاجة ال ذلك من

 تحليل نتائج البحث  الثاني : الفصل

عاكين كبناء على نتائج البحوث، كحصل مع تنفيذ ظلط التدريسي الت

كيدؿ على  .بواسطة ادلكتب ادلستدير ؽلكن أف ترقية مهارة قراءة النصوص العربية

ذلك بًتقية اداء ادلعلمُت يف عملية التعلم من الدكرة األكّل اّل الدكرة الثانية 

يف التدريس, ادلدرسُت جيدة يف األداء، ألف ادلعلمُت . 86, 00 بنسبة %
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لتعاكين بواسطة ادلكتب ادلستدير بشكل ؽلكن أف توفر تنفيذ ظلط التدريسي ا

كاضح كصحيح، ك ادلواد ؽلكن أف دلقدمة يفهم الطالب ، النص معطي أف 

 .1۰يكوف كفقا دلؤشرات النجاح يعٍت %

مقارنة ضد المالحظات الدينامية في دروس اللغة العربية  8الجدول 

ي الدورة باالنغ غواو ف-في المدرسة الثانوية باالنغ األّكؿلتالميذ الفصل 

 األولى و الدورة الثانية

 مؤشر رقم

 الدكرة الثانية دكراة األكؿ

ةر الدك  ةر الدك  النسب   النسب 

II II 
I

I 
II 

0 
ككاف عدد احلضور يف 
 % 022 06 % 022 06 الوقت أنشطة التعلم

0 

ادلتعلمُت كانوا يدفعوف 
االىتماـ خالؿ عملية 

 التعلم
08 

11,188 03 13.33 % 

0 
ُت الذين يتابعوف ادلتعلم

 01 جبدية تعليمات ادلعلم
82,26 

% 
06 0228 
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رة األكّل اّل زيادة نشاط الطالب أثناء عملية التعلم ىو كاضحا من الدك 

زيادة نشاط الطالب بسبب يف  .الدكرة الثانية، كؽلكن مظاىرتو يف اجلدكؿ أعاله

أنشطة التعلم كيشارؾ الطالب مباشرة حبيث يصبح الطالب أكثر نشاطا يف 

التعلم مقدـ. ك ادلعلمُت تتصرؼ فقط كما ادليسرين كيرشد الطالب عند احلاجة 

بأنفسهم لتكوف يدرم ادلبدأ العاـ بناء  لذلك يتم تشجيع الطالب على التفكَت

مبشاركة مباشرة من الطالب يف أنشطة التعلم  .على ادلهاـ الذم مت تعيينها ادلعلم

 فلمعرفة اجلديدة احلصوؿ من قبل الطالب كسوؼ تعلق ك بصمة دائما. 

 

3 

ادلتعلمُت تنشط يف 
 02 متابعة عملية التعلم

80,00 

% 
03 13,33 % 

2 

ادلتعلمُت الذين ال 
األنشطة األخرل 

االستيالء، كاللعب، )
 (اخل

3 
00,00 

% 
0 0,18 % 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل االول   : الخالصات

ف تعليم اللغة العربية مع تطبيق بأالصات خلبحث يف ابناء على نتائج ال   

 لطالب العربية اللغة تعّلم نتيجة على دكر بلعب النمط التدريسي التعاكين

-0201ة يغواك لسنة الدراس بالنج-بالنج الثنوية للمدرسة األكؿ الصف

 طالبا 06من  األكّل ادلرحلة أدتوا الذين التالميذ عدد من ذلك كيتضح,0208

 ادلؤىلُتتصويت مع 10, 00نسب %  82,21من % درجات توسطم مع

 إّل ارتفع ثانية دكرة أكملوا الذين الطالب ككذلك النجاح، يصل مل  12من

 النمط تطبيق 86, 00نسبة % متوسط 11,3متوسط % درجة مع طالبا 00

التعلم. عملية تقيد يف الطالب حيوية تطبيق ؽلكن لعب دكر أيضا التدريسي

 ثاني   : المقترحاتالفصل ال
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مبا يف ذلك ما  االقًتاحات ةلكاتبتقدـ اات أعاله، الصكبناء على اخل      

 :يلي

-األكؿ بادلدرسة الثانوية باالنغ فصلبناء على تنفيذ البحث العملي يف ال .0

اقًتاحات أف  ةالباحثيرفع ، 0201-0208 باالنغ غواك لسنة الدراسية

اللغة العربية  ةيف مادسي لعب دكر النمط التدريؽلكن للمعلمُت تنفيذ 

 ، كتعزيز النشاط الطالىب كذلك لتعزيز القدرات ادلعرفية لدل الطالب، ك

تدريب الطالب على تطبيق اللغة العربية يف احلياة  طالب، كالزيادة حافز 

 .اليومية

يف التدريس حبيث النهج عديدة  كاجب باشراللغة العربية تدريس  وامدرس .0

تدريس ؽلكن تنفيذ ىذا النهج أف ؼلتلف كفقا ذلذه ادلادة اليت العملية تنفيذ 

 يف التعلم.سوؼ تعطى حىت يتمكن الطالب ال يشعركف بادللل 

، خاصة لتعليم اللغة العربية حىت الًتبومآخر يف  ةكمن ادلتوقع أف باحث. 0

 ظلط التدريسي التعاكين لعب دكر.أف تنفيذ  يبحثمن إضايف 
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