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"Round Table"املستديركتبالتعاوين بواسطة امليتأثري النمط التدريس

نصوص العربية لتالميذ الفصل الثاين يف المهارة قراءة يف ترقية
-۲۰۱٦ةيالسنة الدراسغ غواو نباال- غنالثانوية باالاملدرسة

۲۰۱٧

رسالة
الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة تقدم

بية اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون رت سرجانا ال
التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

بقلم
ئيئن ناجية

۲۰۲۰۰۱۱۲۰۳۲رقم اجلامعي : 
جبامعة عالء الدين كلية الرتبية وشؤون التدريس قسم اللغة العربية

اإلسالمية احلكومية مكاسر
۲۰۱٦ه ۱٤٣٨
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التمهيدكلمة
وعلمتقوميأحسنيفاإلنسانخلقلهالشريكوحدهالذيهللاحلمد

فأناوبعد،.اهللارسولحممدأنوأشهداهللاإالإلهالأنأشهديعلم،ماملاإلنسان
حىتوالفهمواملعرفةواهلدايةوالتوفيقالصحةأدامينالذيالشكرجزيلاهللاأشكر
املطلوبةالشروطمنكشرطالبسيطةالعلميةالرسالةهذهكتابةإنتهاءمنمتكنت

جبامعةالعربيةاللغةقسمالرتبيةكليةيفاإلسالميةالرتبيةسرجاناعلىللحصول
.مكاسراحلكوميةاإلسالميةالدينعالء

بفضللكنالرسالةهذهكتابةيفكثريةمشكالتالباحثةواجهتلقد
هذهكتابةانتهتحىتمعاجلتهايفالباحثةاستطاعتاألقوامخمتلفوخدمة
املساعدينهؤالءعلىاجلزيلالشكرتقدمأنالباحثةودتولذا.باجلودةالرسالة

:منهمواملشجعنيواملشرفني
"مرفوعة"واألمحممد يوسف""األباحملبوبني،العزيزينالكرمينيوالديّ .۱

وساعداينالرشدسنّ إىلصغريمنذصاحلةحسنةتربيةربياينقدالذين
هلمايرزقوأنعمرمهايفميدأناهللاوأسألدراسيتإمتامعلىطاقتهمابقدر

.سوياصراطاويهديهماوالعافيةالصحة
األستاذ الدكتور احلاج حممد أمرى، ل.س.م. أغ عميد كلية الرتبية ونوابه .۲

كنائب العميد األول.م. أغ.ملجونوا داموفوليـئ،الدكتور
العميدة الثانية، و الدكتور احلاج شهر ةالدكتورة مشكت مالك م. س إ.كنائب. ٣

الدين عثمان م.ف د. كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودهم 
وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

مكاسر.
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و الدكتورة سيت عائشة خالق، رئيس قسم اللغة العربية، الدكتور محكا، م.ته.إ.. ٤
اللذان ومها قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية سكريتريةك.ف د.س.أغ، م

ذه الرسالة. ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 
ندوس الدكتور واألولكاملشرف.أ.مغراجنانجالدينصرباحلاجالدكتور. ٥

منانتهيتحىتوأرشداينساعداينالذينالثاىنكاملشرفهادينغ، م.أغ  
.اهللاشاءإنعليهمانعمهيتمأناهللاعسىالرسالة،هذهكتابة

مجهودهمبذلواالذينواملدرسنياألساتذةكل.  ٦ منعنديماترقيةيفوطاقا
.اجلامعيةاملرحلةإىلاإلبتدائيةاملرحلةمنذأفكار

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب . ۷
الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب اآلخرين من 

ذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف تأليف هذه الرسالة. املتعلقة 
وزيادةمنفعةهلاتكونأنإالالرسالةهذهكتابةبعدأرجوالإينوأخريا

التوفيقاهللاونسأل,الرسالةذهاملتعلقةالقواعدسيماوالالقرّاءلدىوعونا
.العاملنيربّ ياآمني,الرسالةهذهتنظيميفواهلداية

بيع اآلخر ر مكاسر
ه٨۳٤۱

۲۰۱۷جانواري 
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البحثتجريد
ئيئن ناجية:الباحثةاسم
۲۰۲۰۰۱۱۲۰۳۲:التسجيلالرقم

تأثري النمط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب :الرسالةعنوان
نصوص العربية ال" يف ترقية مهارة قراءة Round Tableاملستدير"

باالغ غواو -لتالميذ الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية باالغ
"۲۰۱٧-۲۰۱٦السنة الدراسة 

تأثري النمط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب عنتبحثالرسالةهذه
نصوص العربية لتالميذ الفصل ال" يف ترقية مهارة قراءة Round Tableاملستدير"

۲۰۱٧-۲۰۱٦ة يالسنة الدراسباالغ غواو -انوية باالغالثاين يف املدرسة الث
Roundالنمط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستدير"هل :وهيمشكالت.

Table "نصوص العربية لتالميذ الفصل الثاين يف اليف ترقية مهارة قراءة مؤثر
.۲۰۱٧-۲۰۱٦ة يالسنة الدراسباالغ غواو -املدرسة الثانوية باالغ

Classroom Actionهو البحث عملية الفصل (البحثنوعهذ المن 
Research ( ،الفصل الثاين يف بحث هو املدرس و تالميذ هذ المنفاعل أما ال

.۲۰۱٧-۲۰۱٦السنة الدراسة باالغ غواو -املدرسة الثانوية باالغ
ترقية املعلم اإلجراء يف عملية التعليم من دورة البحثنتائجبناء على

. حيوية التالميذ يف ٥٤،٨١%منفوخ ۱٥،٦٦%األوىل اىل دورة الثانية هو 
عملية التعليم ، توافق املؤشر جناح مبنفوخ من دورة األوىل اىل دورة الثانية . 

التالميذ الذين نتائج إختبار التقييم يف دورة األوىل مل حتقيق مؤشر النجاح . 
%بنسبه اشخص١٦قراءة النصوص العربية  هو هارة أو كمل يف م≥۷۰حيصل

، التالميذ الذين ةدورة الثانييف، ۷٦،٦٨و نتيجة املتوسط ٤٨،٤٨
%بنسبه اشخص٣٣أو كمل يف مهارة قراءة النصوص العربية  هو ≥۷۰حيصل
ته أن احىت اخلالصحىت  يتوافق مؤشر النجاح و٨٤و نتيجة املتوسط ۱۰۰

تطبيق النمط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستدير مؤثر يف ترقية مهارة 
باالنغ -قراءة النصوص العرابية لتالميذ الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية باالنغ

غواو.
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الباب األول  
مقدمة
الفصل األول: خلفية المشكالت

عملية تواجه من اليت املشاكلعليم هي واحدة التضعفعملية
تشجيع التالميذ لتطوير القدرة على عليمعملية التيف يتم حيث.التعليم

فصول املوجهة إىل قدرة الطفل اليف عليمعملية التكما تساعد التفكري.  
دماغ الطفل املعلومات على يتم فرض وفيها على حفظ املعلومات، 

احلياة اليومية. تستعمل يففهم املعلومات اليت علىالرتكيز دون هاواكتناز 
من حيفظون كثرياعندما يتخرج تالميذ من املدرسة، :ونتيجة لذلك

.ضعفاء يف التطبيق هم، ولكناتالنظري

ا املدرس اليت عليمعملية الت طورنشاط لتييف الفصل هيقوم 
الكفاءات لى يعتمد عالتعلمعلى قدرة التطوير و واملهارات. املعارف،

ركز على هأكثر سيالتدر و .تالميذن ، وإمكانات الو املعلموهم األساسية 
مالتالميذ ، ح ، وميكن تطوير طرق عليمعملية التيف يشاركونيث أ
وتعتربنفسها، عليمالتعملية وتنفيذ،خطيطالتعن طريقالتعلم الذايت،

1جتربة التالميذ نقطة انطالق النشاط.

ديدة. اجلقدرات العملية إضافة املعلومات و وهيقيقاحلعليمالت
عندما نفكر يف نوع املعلومات والقدرات اليت جيب أن ميتلكها التالميذ، 

1Martinis Yamin,Kiat Membelajarkan Siswa (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press,2007), h. 75.
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لجميع لحىت يتسىن انفكر يف اسرتاتيجية ما وجب القيام وعندما
كيفيةالبد من حتديدحتقيقها بفعالية وكفاءة، ألن ما جيب أن يتحقق 

2.هتحقيقلطريقة ال

. بتلك اللغة هو تعلم  التواصلما ، تعلم لغة ةقيقاحليف 
لسان مهارة املتعلم على التواصل، سواء ولذلك، تعلم اللغة توجه لرتقية

رقابة وتطوير، وهي الىوكتابة . يف تعليم اللغة هناك أربع مهارات حتتاج أ
مهمةهيات ربعة مهار أاالستماع والكالم والقراءة والكتابة. يف هذه 

جيب اللغة. على أساس األنشطة دراسة أساسية ومرتابطة يف و اجدّ 
استخدام،مهارات القراءة ومهارات االستماع.

القراءة هي وسيلة للحصول على املعلومات اليت تنقل شفهيا 
تكون معروفةلكيوهي نتيجة آراء ، وأفكار ونظريات وحبوث اخلرباء 

تحليل، والعمل، الالتفكري، و هذه املعرفة ميكن تطبيقها يف لطالب.ل
3.واختاذ القرارات

أقر يكثري من الناس حيث ان   ، وممارسة القراءة تتطلب مهارة 
صعبة.  و جبد لكنه مل جيد شيئا من القراءة، فضال عن القراءة غري مهمة 

م كثريا ما نرى الناس الذين قرأوا  بضع دقائق عينيه  ال تفيدهم قراء
الرتكيز، والتمكن من الكلمات وسرعة تطلب القراءة أيضات. بشئ

القراءة، ال ميكن أن يتم القراءة مع غريها من األنشطة، مثل القراءة 

2Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan(Cet. VI; Jakarta:Kencana,2009), h. 129.

3Martinis Yamin,Kiat Membelajarkan Siswa, h. 106.
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والكتابة واالستماع والتحدث، وغريها. ان واحدة من هذه األنشطة 
تتداخل مع القراءة، رمبا فقط ميكن للشخص قراءة أثناء االستماع، 

صة القراءة والفهم والقراءة القراءة، وخامن ولكن لن يتحقق اهلدف 
قراءة احملتوى.و اجلودة، و 

العديد من طالب املدارس املتوسطة و التدريس العالية اليت ال 
يزال لديه عادة سيئة من القراءة، وقراءة ببطء، ال يفهمون معىن 

عالية وجدت الالكلمات والعبارات. خصوص القراءة الثقيلة التدريس 
يزية والعربية كلملألوفة مثل الالتينية والعديد من املصطلحات غري ا

واهلندية ومنطقة.

نحن حباجة إىل ابتكار جديد يف فجود هذه املشاكل، يو و 
ي ذجيب أن تكون قادرة على خلق جو من التعلم الو الفصول الدراسية.

أن املعلم جيب على سن مهارات القراءة لدى الطالب، حيميكن أن 
.علمنيللمتتعلم مثرية لالهتمام ومتنوعة للتقنية يستخدم

هناك العديد من التقنيات اليت ميكن تطبيقها كبديل لتحسني 
تنفيذ منوذج التعلم ى هذه التقنياتمهارات القراءة لدى الطالب. واحد

يتم منح الطالب الفرصة للتفاعل بنشاط يف جمموعة وفيه التعاوين. 
إجناز املهمة وذكر يف التعلم، ألن هدف اجلماعة هو استكمال 

هناك بعض تقنيات التعلم التعاوين اليت ميكن أن املناقشات اجلماعية
تطبيقها يف حتسني مهارات القراءة، واحدة منها هي تطبيق تقنيات 

، وهو عبارة تعلم التعاوين للاملستدير منوذج كتباملستدير. املكتبامل
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ن بناء روح العمل الكثري من احملتويات، وميكمنهيكل بسيط يتضعن
موعة، وتدريب ال على حتسني مهارات القراءة.ميذالتاجلماعي يف ا

يف  ميذالتتنفيذ ال، املائدة املستديرة عربمنوذج التعلم التعاوين 
يف جمموعة حلل املشاكل. ميذالتكل جمموعة غري متجانسة. مناقشة ال

الذين لديهم قدرة أكرب ميذالت، والأفراد٤–٦وتتكون كل جمموعة من
قص يف تنفيذ منوذج نايف القدرة على القراءة جممعة مع الطالب الذين 

املستدير، ومن املتوقع أن ختلق الدروس كتبالتعلم التعاوين امل
4.)الزمالء(اخلصوصية األقران 

على ميذالتساعد اليمع هذه التقنية يتوقع من املعلم أن 
هدة يف عملييف االنفتاح على املتعة  ة التعلم، وبعيدا عن عملية التعلم ا

أكثر اهتماما يف القراءة، واالصف. يف النهاية، يتوقع من الطلبة أن يكون
يف تعلم ميذالتختفيف امللل من اليتوقعوخاصة قراءة النص العريب، و

القراءة

مهتمة بإجراء دراسة حتت دارسةواستنادا إىل التفسري أعاله، ال
"Round Table"املستديركتباملمنط التدريس التعاوين بواسطة "تأثريعنوان 

الثانوية لرتقية مهارة قراءة نصوص العربية لتالميذ الفصل الثاين يف املدرسة
۲۰۱٦–۲۰۱٧ةيالسنة الدراسباالغ غواو -باالغ

4Anisatul Azizah Hasanah, Peningkatan Keterampilan Menulis Deskriptif Melalui Model Kooperatif Tipe Round Table Pada Siswa

Kelas XA skripsi, (Yogyakarta: SMA Muhammadiyah IV,2011), h. .5.
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مشكالت البحثالفصل الثانى:
:هيالدراسةهذه مشكلة البحث يففإن الوصف السابقبناء على

Round"املستديركتباملبواسطة التعاوينيهل النمط التدريس

Table " لتالميذ الفصل الثاين ة يترقية مهارة قراءة النصوص العربمؤثر يف
؟۲۰۱٦–۲۰۱٧السنة الدراسةباالغ غواو -فياملدرسة الثانوية باالغ

الفصل الثالث:الفروض

ناقص و تعين "Hypo"الكلمة وتأيت هذه الفرضية من  اصول
"Thesa"ميكن تعريفها الدراسة تعين رأي أو نظرية. وهكذا فإن فرضية

ا ميكن أن تصاغ بطرق أخرى  ا نظرية ناقصة أو أ فرضية تعين أن ، بأ
ا. الشئ ليس .)Sukandarrumidi(ائيا ألنه مل يتم اختباره أو مل يتم إثبا

كتباملالتعاوين بواسطة ينمط التدريسالالفرضية القائلة بأن 
ترقية مهارة قراءة نصوص العربية لتالميذ مؤثر يف"Round Table"املستدير

ةيالسنة الدراسباالغ غواو -الفصاللثاين يف املدرسة الثانوية باالغ
۲۰۱٦ -۲۰۱٧.

رابع: األغراض والفوائدالالفصل 

األغراض من هذا البحث :.أ
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املوضوع يف هذا البحث، اهتم جتنبا عن سوء الفهم ملعىن 
الباحث بشرح اصطالحات البحث فيما يلي:

املكتب املستديرملعرفة هل النمط التدريسي التعاوين بواسطة 
"RoundTable " لتالميذ ترقية مهارة قراءة النصوص العربية طريقة مؤثر يف

ة السنة الدراسيباالغ غواو - الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية باالغ
۲۰۱٧–۲۰۱٦.

فوائد البحث.ب

الفوائد واملنافع يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني؛ القسم األول 
:ةتطبيقيةوالثانيةفوائد نظري

نظريا. ۱

إفادة وزيادة معارف وعلوم عن مشكالت خريج املدرسة 
قسم تدريس اللغة بأو طالباحماضر اذا كانالعالية العامة 

العربية.

. تطبيقيا۲

املنافع من هذا البحث فيما يلي:

للطالب. )أ
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ا حماولة  نتائج هذا البحث ميكن أن تستخدم على أ
لتعزيز وحتسني مهارات الطالب يف تعليم القراءة، 
وخاصة قراءة النص العريب. ومن املتوقع أيضا أن هذا 

هذه املشكلة تالميذ على التفاعل مع البحث لتدريب ال
تالميذباملسؤولية ملهمة معينة، وتدريب الوالشعور 
.مالتعليم بني أقراقدوة يف ليصبحوا 

ب). ملعلمي اللغة العربية

اإلجراءات املرجعية يفوميكن استخدام هذا البحث 
تقنية يف تعلم قراءة النصوص العربية. ومن املتوقع الأو 

دافعية املعلمني لتنفيذ يزيد من أيضا أن هذا البحث 
جمموعة متنوعة من التقنيات واالسرتاتيجيات والنماذج، 

م، يالقة لدعم عملية التعلاخلبتكرة و املأو وسائل اإلعالم 
قراءة النص العريب، وذلك لزيادة دافعية مهارة وخاصة 

.تالميذال

ج).  للباحثني

فإن هذه الدراسة هي شكل من أشكال العمل 
التعاوين الذي من املتوقع أن يتم استخدامها كمواد 

التعليم.دراسة يف تعلم االبتكار لتحسني نوعيةلل
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د). للمدارس
اجلهود يزيد منهذا البحث ان ومن املتوقع 

املبذولة لتحسني جودة تعليم اللغة العربية يف الصف يف 
لتعليم. ومن املتوقع أيضا أن هذه حتقيق أهداف ا

والكتابة العلمية يعمل  وثالبحوث لتطوير ثقافة البح
سياق التعليم يف كدعم لتحسني نوعية التعليم 

املناسب.
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الباب الثاني
دراسة المكتبيةال

نوع المكتب النمط التدريسي التعاونيتعريف األول : الفصل
المستدير
يعين أن يوضح أن وضوعإىل أن مقدم املستعراض األدبيات

ا هلا أمهية لعدد من النظريات، واليت تتكون من ةدراسلختضع لايل املسألة 
:فرعية ، على النحو التايلاتعدة دراس

طتعريف نم.أ
PoerwadarmintaWJSةاللغة االندونيسيوفقا لقاموس عام

الرتبية الوطنية اللغة ه من قبل مركز إدارة نجلالترتيب الذي تعاد مع
MerbianaيفBrown"منوذج يفسر على سبيل املثال، منط إشارة أو نوع .

dhieni) ويعرف النموذج بوصفه منوذج ۱۲۰۰٦/۱۱/۱٨وآخرون ".(
حقيقي تعديل "

) هذا ۲۰۰٨/۰٣/۱۱وآخرون (Abimanyuفقالويعرف
بأنشطة شيء. املستخدمة يف القيام من الناحية النموذج بوصفه اإلطار 

حتت بعض املعىن، فإنه ميكن استنتاج هذا النموذج هو منوذج أو املرجعية 
اليت يتم استخدامها يف أداء النشاط.
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نمط التدريستعريف ب. 
يتم استخدامه كدليل ذينمط الالمنوذج التعلم هو خطة أو 

وحتديد أدوات التعلم ةيف التعليم يف املدارس أو التعلم يف الربامج التعليم
الكتب ، واألفالم، وأجهزة الكمبيوتر، واملناهج الدراسية، يف املشار إليها 

).۱٩٩۲:٤وغريها (جويس، 
) عن ۲۰۰۰:۱۰وآخرون (يف نورلويت،(Soekanto)كما صوكنط

الذي يصف اإلجراء املنهجي من الناحيةنية منوذج التعلم هو "اإلطار 
قيق تعلم معني، ويعمل كدليل ملصممي خربات التعلم لتحيف تنظيم

5التعلم واملعلمني يف أنشطة ختطيط التعلم ".

التعاونيتعريف. ج
) وسائل تعاونية تعمل معا ٤: EtinSolihatin)۲۰۰٥حسنه يف 

حنو هدف مشرتك. يف سياق الطالب التعاوين تسعى بشكل فردي نتيجة 
إجيابية جلميع األعضاء.

استنادا إىل الرأي أعاله ميكن االستنتاج بطرق تعاونيتعمل 
معالتحقيق األهداف املشرتكة.

النمط التدريسي التعاوني. تعريفد
موجودايكونبأنالتييجاألشياءأساسوتشملالتعلممنوذج

وهيالتعلم،منوذجيفخياراتثالثة"هناك،Lieوقالم.يالتعلعمليةيف
5Trianto, Model-Model PembelajaranInovatifBerorientasiKonstruktivistik(Cet. I;Jakarta:PrestasiPustaka Publisher, 2007), h. 5.
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يفتعملجمموعةهوالتعاوينالتعاوين. التعلموالتعلمفرد،املنافسة،
هناكالتعاوين.لتعلماالعملتاجمموعملناعتباركميكناألساس. ال

حقيقأجلتمنالتعاوينالتعلممنوذجيفتطبقبأنعناصرمخسة
دية،الفر املسؤوليةواإلجيايب،املتبادلواالعتمادالنتائج،منقدرأقصى

موعة. وهنااالتقييموعمليةاألعضاء،بنيالتواصل،وجه الوجه 
اخلمسة:العناصرمنتفسريا

املتبادلاالعتمادهوالتعاوينالتعلممناألولالعنصر.١
ة جمموعهناكالتعاوينالتعلمأنالعنصرهذظهرياإلجيايب،

التأكدللمجموعة. كالاملسندةاملادةتعلمملساءلة. أوالا
موعةأعضاءمجيعأنمن حول فرديبشكلون لمكيتا

املخصصة.املواد

الفردية.املسؤوليةهوالتعاوينالتعلممنالثاينالعنصر.٢
موعة. جناحعلىاحلكمأنلواملسؤولية،هذهوتنشأ ا

موعةأعضاءمجيعالتعاوينالتعلمتشكيلهوواهلدف ا
انكافةلضماملفتاحهوالفرديةاملسؤوليةقوية.شخصيةإىل

أعضاءينبغياملشرتكة،التعلمأنشطةيعززهواألعضاء
موعة املهمة.نفسضبطعلىقادرةتكونا

العنصرالوجه. هذاوجهالتعاوينالتعلميفالثالثالعنصر.۳
.اإلجيايبِاعتمادتنتجنيحألنمهم
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األعضاء.بنيالتواصلهوالتعاوينالتعلممنالرابعالعنصر. ٤
أنجيباملتعلمني، أهدافحتقيقتالميذ يفأنشطةتنظيم
أحدوبدعموتلقيهاالطموحعدموبدقةالتواصلو،يتعاقد

بناءة.طريقةتصادم اللحياآلخر،مها

جتهيزموعة.ينهج اهوالتعاوينالتعلماخلامس. العنصر۵
التجهيزمراحلخاللمنجمموعةحتديداحلكم. وميكنيعين

موعة.أعضاءأنشطةوجمموعةأولألنشطة 6ا

صغري،التجميع/فريقنظامباستخدامالتعلمهوالتعاوينالتعلم
اجلنسأواألكادمييةالقدرةخلفيةلديهالذينأشخاص٤-٦بني وهو
علىالنظامتقييم. أجرى)متجانسةغري(العرقخمتلفةأوالعرق،أو

كانتوإذا،)مكافأة(جوائز علىجمموعةلكلسيكونجمموعة.
موعة يفعضوكلفإناملطلوب. وبالتايل،حتقيقإثباتعلىقادرةا
موعة مسؤوليةإظهارمثاالعتمادمنالنوعوهذاإجيابية.تبعيةلديهاا

منعضوكلمناآلخرينمعالتعاملمهاراتوعةو ماضدالفرد
موعة. ولكلأعضاء يكونالبعض،وسوفبعضهممساعدةفردا
موعة،نجاحلالدافع متساويةفرصةلهسيكونفردكليكونحبيثا
موعة.جناحيفامهةللمس 7ا

6Anisatul Azizah Hasanah, Peningkatan Keterampilan Menulis Deskriptif Melalui Model Kooperatif Tipe Round Table Pada Siswa Kelas

XA Skripsi (Yogyakarta: SMA Muhammadiyah IV, 2011), h. 5.

7Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorintasi Standar Proses Pendidikan (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2009), h. 242.
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التعاوينالتعلمجمموعةالتعلمأنشطةوآخرون  اقرتحروجر،
االجتماعيةاملعلوماتإىليستندأنينبغيالتعليمأنمبدأنظمتهااليت

موعة فيهااملتعلمنيمنجمموعاتبنيتتغري املسؤولهومتعلمكلا
األعضاءالتعلمحتسنيعلىهموتشجيعماخلاصةالتعلمعن

اآلخرين.
حيدد جمموعات صغرية كما جو التعلم التعاوين حيث ،باركر

تفاعل الطالب يف جمموعات صغرية للعمل على املهام األكادميية من 
8.أجل حتقيق هدف مشرتك

ونيومان  يعرف التعلم التعاوين جمموعة Artzويف الوقت نفسه، 
اكفريق واحد من أجل الذين يعملون معتالميذصغرية من املتعلمني أو ال

وهكذا، التعلم املشكلة، إجناز مهمة ما أو حتقيق هدف مشرتك.حل
هذا الدرس، ومن التعاوين يعتمد على فعالية اجلماعات الطالبية. يف
يتسىن جلميع أعضاء املتوقع أن تشكل جمموعات تعاونية مع بعناية حىت

م وتعليم ميكن أن تعمل مع التحقيق أقصى قدر من التعلم اخلاصة 
الفريق املسؤول األصدقاء واملعلمني. كل عضو من أعضاءجمموعة من 

كذلك. يف عن دراسة ما مت عرضه ومساعدة األصدقاء من أعضاء لتعلم
مع تالميذالالتعلم التعاوين القصري يشري إىل أسلوب التعلم الذي يعمل

يف جمموعات صغرية ومساعدة بعضهم بعض يف التعلم

8Miftahul Huda, Cooperative Learning ( Cet. IX; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 29.
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Round"نوع المكتب المستدير التعاونيتعريف النمط التدريسي ه.

Table"

مستدير ميكن كتبتيجية مم التعاوين من خالل اسرتايعلت
.تالميذليف مجيع املواد وجلميع املستويات العمرية لهستخدما

(Dalam Http//www.wikipedia.com)السي لوفقا  Lacy تفيد أنه مت
مستدير ألول مرة من قبل آرثر (ملك إجنلرتا). يف ذلك كتبعرض م

مستدير حلل النزاعات بني املزارعني والسكر. كتبالوقت استخدام م
ستخدم يف امستدير كتبم"Athur"أطهوراىل جانب ذلك، اجلدول

مناقشة املشاكل القائمة يف اململكة وخارج اململكة، على سبيل املثال، 
حتيط قائد لقةأو تكتيك احلرب. جلس اجلنود احلتيجية يف حتديد اسرتا

امللك أو حمارب.
املكتب مناذج يف يف تطورها، وغالبا ما يتم استخدام 

يف حل مشكلة ألن هذا النموذج هو أكثر فعالية ”Round Table”املستدير
توفري املزيد من الفوائد يف حل املشاكل. ليس ذلك فحسب، ومناذج يف 
تستخدم أيضا يف املدرسة تعلم أسلوب ”Round Table”ستديراملكتبامل

.”Round Table”ستديراملكتباملواحد من تعلم القراءة من خالل 
هو نوع واحد من منوذج ”Round Table”رستدياملكتبامل

كتباملمع "”Round Table”التعلم التعاوين. يف اإلندونسية، ميكن فك 
نوع مت تطويره من قبل سبنسر كاجانرستدياملكتبامل" رستديامل
)Spencer Kagan.(
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”Round Table”رستدياملكتباملمنوذج التعلم التعاوين من هذه 

هو النهج الذي يؤكد على األنشطة والتفاعل بني التالميذ لتحفيز 
بعضهم البعض يف السيطرة على املواد التعليمية يف إتقان املواد التعليمية 

أجل حتقيق أقصى قدر من األداء.من 

كتباملمننوعخاللمنالتعاوينالتعلممنوذجفإنوهكذا
جمموعاتتشكيلخاللمنللتعلممنوذجهو"RoundTable”رستديامل

خمتلفة.قدراتمعولةحولطاجمموعةكلصغرية

نمط التدريسي التعاونيفوائدالو األهدافالفصل الثاني : 
دف إىل تالميذالتعاوين املوجهة حنو الموذج التعلم اليت 

إىل معلومات اخلرباء أن يكون قادرا على التواصل تالميذإعداد ال
موعة اآلخرين. باإلضافة إىل ذلك،  معرفتهم لألصدقاء يف أعضاء ا

موعة منوذج التعاوين يهدف إىل تعزيز روح وروح التعاوين داخل ا
).٩: Asnaeni ،۲۰۰٤(ومتعةوخالقة،إلنشاء التعلم النشط، فعالة

التعاونعلىالقدرةوحتسنيالتعاوينالتعلممنوذجفوائد
معالتعاطفواالختالفاتحساسية،أنفسهمتدريب،واجتماعي

بالنفس،الثقةتعزيزالقلقومنوالتخفيفللعمل،املختلفةاملواقف
وحتسنيإجيايب،موقفوتعزيزوالتعلم،املشاركةالدافعووحتسني

9العلمي.التحصيل

9Lely, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Model STAD Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran

Membaca Pemahaman di Kelas IV SDN di Parepare (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2010), h. 18..



25

.نمط التدريسي التعاونيزيادة الفصل الثالث : 
التعلم التعاوين عند تنفيذها بشكل جيد، مبا زيادةبعض من 

يف ذلك ما يلي:

اإلجيايب.رتابطلملاعتنتالميذ التعاوين، الالتعلميف. ١

و،بنشاط يف تطوير املعارفتالميذالينطويميكن .٢
و التعليم و جو مفتوح وواملهارات يف التعلم ،املواقف

مقراطي.دي

واملهارات ، و القيم، و تدريب املواقفميكن تطوير و.۳
تمع. االجتماعية لتطبيقها يف حياة ا

األفراد.منبدالجمموعاتإىلتوجهاأكثر. اجلوائز٤
والنتيجة هي تالميذالالتعلم التعاوين يشجع التواصل بني .۵

10العالقة بني الفرد بشكل أفضل.تعلم أفضل و

كتبالمالقراءة مع نوع دريسخطوات ت:الرابعالفصل
”Round Table”المستدير

بواسطة املكتب املستدير                     التعاويندريسي التات تطبيق خطو 
التايل:النحوعلى

10Siti Mariam, Skripsi Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Table Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa

Jenjang Analisis dan Sintesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 42.
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وفقا للكفاءات تالميذاملواد التعليمية للينقلاملعلم . ١
األساسية اليت ينبغي حتقيقها. ميكن للمعلم استخدام 

. تالميذاملواد الدراسية للينقلمتنوعة من اخليارات يف 
املثال، مع طريقة االكتشاف املوجه أو طريقة على
اضرة. ال ينبغي أن تتم هذه اخلطوة يف اجتماع واحد، احمل

ولكنه ميكن أن يكون أكثر من واحد.

إلجل أنالنص / مسابقة لكل طالب يعطياملعلم . ٢
احلصول عليها قدرات لطالب القيمة األويل.

موعات. وتتكون كل جمموعة من . ۳ ٤-٥شكل املعلم ا
موعة األكادميية املختلفة  أعضاء، حيث يكون أعضاء ا

(مرتفع، متوسط، ومنخفض).

. املعلم يعطي املهمة إىل جمموعة مرتبطة مع املواد اليت ٤
اختارت كل جمموعة املوضوع الذي سيتم قراءة أعطيت، 

ا. مجيع أعضاء الفريق سيؤدي بدوره إىل قراء
عطي دقيقتني لكل عضو من يقرأ بصوت عال. ورقة ياملعلم .۵

حىت حيصل اجلميع بدوره.يتقايض
يف حالة تالميذتوجيه الالقراءة، وسهيل الطالب يفياملعلم .٦

املفردات أو كلمة نطقيف الذين ال تزالتالميذوجود ال
بشكل مناسب.
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اليت ليس لديها خطأ يف مجموعاتعطي اجلوائز للياملعلم .۷
القراءة أو على األقل أن يكون خطأ يف القراءة بصوت عال 

11املفردات أو كلمة.يف النطق

القراءةتعريفالفصل الخامس: 
تعريف القراءة.أ

للحصول على املعلومات اليت تنقل شفهيا وطريقةالقراءة هي 
البحوث اخلرباء أن النظريات واألفكار وهي نتيجة آراء عشب، و

. مث هذه املعرفة ميكن تطبيقها يف تالميذتكون معروفة وتكون معرفة ال
12.ختاذ القراراتيف حتليل، والعمل، التفكري، و

مهارات القراءة هي القدرة على معرفة وفهم حمتويات شيء 
أو استقالب يف القلب.بتلفظ مكتوب (رموز مكتوبة) 

القراءة هي يف جوهرها عملية التواصل بني القارئ مع الكاتب 
من خالل النص املكتوب، هو مباشرة العالقة املعرفية بني اللغة الشفوية 

يتم لصقها القراءة فقط ليقرأ األنشطة مع اللغة املكتوبة. مبعىن أوسع، ال 
ةوالنفسيةوفهم معىن القراءة جيدا اليت تنطوي على عناصر املعرفي

فحسب، بل أكثر من ذلك فيما يتعلق إهلام عن حمتوى القراءة. لذلك 
القارئ اجليد هو القارئ على التواصل بشكل وثيق مع القراءة، وميكن 

11Elvie zulaiha, Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Model Round Table Pada Siswa Kelas II SDN 2

Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo (Gorontalo: Skipsi, 2014), h. 12.

12Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 75.
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إىل آخره احلزن الشوق وب، وأن يكون احملتوى سعيدة، غاضبة، الرع
13.وفقا حملتويات موجة القراءة

من قبل عملية املستخدمةهي وفقا هلنري جونتور تارين، القراءة 
القارئ للحصول على الرسالة لينقلها املؤلف من خالل وسيلة من 

الكلمات أو اللغة املكتوبة.
من التفاهم أعاله ميكن استنتاج أن القراءة ليست جمرد قول 

م ويكون ترجالكلمات وحدها ولكن األهم هو الشخص قادرا على 
النص.يفقادرا على فهم ما كتب 

. تعريف نصوص العربية ب
النص هو وحدة اللغة اليت يتم استخدامها كتعبري عن نشاط 

كاملة.اليت  فكرة البنية سواء شفويا أو كتابيا معاجتماعي

اللغة هي أداة االتصال املستخدمة من قبل كل كائن حي يف 
هذا العامل.

الشيخ غليني هو:اللغة وفقا

ا  كل قوم عن مقاصدهم"." اللغة هي ألفاظ يعرب 

ا كل قوم عن  و اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب 
اغراضهم".

13Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2001), hal.143.
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من التفسري املذكور أعاله ميكن أن نستنتج أن النص باللغة 
األمة العربية كتعبري عن لدى العربية هو وحدة اللغة املستخدمة 

عن النية ريلتعبنشاط اجتماعي على حد سواء شفويا وكتابة
14والغرض.

لتكون قادرة على قراءة التدريب والتوجيه الالزم برباعة. 
هي:خصائص قراءة جيدة

تزمري احلرف. قول النص العريب عن طريق يفصيح يف.  ١

خمرجه.وفقاحرف الصوت من صوت ختتلف وفقا لل.  ٢

يف منتصف املسافة بني السريعة والبطيئة، بني ارتفاع و.۳
مستوى الضجيج الصوت.اخنفاض 

ا ال حيدث مرة أخرى، ويذكر مرة أخرى إىل كلمات .٤ قراء
باملعىن.اليت ميكن أن تلحق الضررقطع الكلمات وليس 

ادغام، وقاف، قصرية،ول ي. مع األخذ يف االعتبار طو ٥
15اقالب.

القراءةالفصل السادس : أهداف 
Henry Guntur)نغاوالغرض من القراءة وفقا هلنري جونتور تار 

Tarigan):من بني أمور أخرى ،

14Wihdan Jefri Lazuardi Baihaqi El-haq, Implementasi Direct Methode Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Teks Bahasa Arab

Bagi Peserta Didik Kelas VII MTSn PPMI Assalam Sukoharjo, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 8.

15Ana Rahmawati, Efektivitas Penggunaan Metode Pembelajaran Qira’ah Kelas VIII MTSN Temple Slemen 24, (Semarang: Skripsi, 2009),

h.17.
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)offactdetailreading for(قراءة للحصول على تفاصيل أو وقائع .١

)reading  for main of idea(قراءة للحصول على األفكار الرئيسية.٢

reading for(للقصة التنظيمياهليكلأوالنظامملعرفةالقراءة.۳

sequence or organization(

)reading for interference(لالقراءة إلبرام والقراءة تدخ.٤

).reading to classfy(تبويب قراءة لتصنيف و. ٥

).reading to evaluate(تقييم لتقدير والقراءة.  ٦

reading to compare or contrast.(16(النقيض أوللمقارنةالقراءة.٧

أنواع النصوص العربيةالفصل السابع : 
النصوص القصة.أ

النصوص القصة هي مقال أو قصة أن يقدم احلدث أو 
األحادث، و كيف وقع احلدث يف الرتتيب الزمين. قد يكون صحيح 
احلادث ولكنه ميكن ايضا ببساته ومهية، و الروايات، و القصص، 
القصرية و املسرحيات و السري الذاتية والسفر مبا يف ذالك األدب 

السردي .

النصوص الوصفي .ب

الصوص الوصفي هي املقاالت اليت تصف أو تصور شيء كما 
لو يرى القارئ، و يشعر، جتربة، أو مساع أنفسهم كأين وصفها.

16Henry Guntur Tarigan, PengaajaranKompetensiBahasa (Cet. I; Bandung:Angkasa,1990), hal.9-10.
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ج.  النصوص املعرض

النصوص املعرض هو شكل من أشكال الرتكيب الذي يفسر و 
توفر املغلومات، و شرح و إعطاء معلومات عن واضح على مسألة.

د.   الصوص احلجة
دف اىل اقناع أو التعثري على  الصوص احلجة هو تكوين اليت 

القارئ اىل شيء من املشكلة مه املقرتح و األدلة و األمثلة احملتوي.
ه.  النص اإلقناع 

النص اإلقناع هو نوع من الفقرة اليت تعرب عن األفكار، و األفكار 
أو اآلراء صحيحة و ثبت و تنفيذ ما أصبح التماس األفكار.

الفصل الثامن : أنواع قراءة النصوص العربية
إنطلقا من الصوت :.أ

. القراءة الصامتة۱

القراءة الصامتة هي األنشطة اليت تسعي لفهم املدمون 
العام للقراءة يف عمق حمتوي القراءة مع اخلربة و املعرفة للقارئ 

دون قراءة املتبعة من قبل احلركة عن طريق الغم و الصوت.

. القراءة اجلهرية۲
القراءة اجلهرية هي النشاط الذي هو أداة للمدرسني و 

جنبا اىل جنب مع اآلخرين أو املستمعني الطالب أو القراء 
للتعبري عن وفهم أفكار و مشاعر معلومات الكاتب.
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إنطالقا من وجهة.ب
. قراءة على نطاق واسع۱

يقرء على نطاق واسع هو يقرأ يف خمططة. اليت تضمنت  
هذا القراءة يعين :

يف وقت أ). القراءة السريعة هي متنوعة من القراءة القيام به 
قصري و سريعة لفهم خمطط القراءة.

قراءة السطحية ب).
ج). مسح القراءة
د). قراءة اللمحة

. القراءة املكثفة۲
القراءة املكثفة هي قراءة يف التفاصيل. اليت تضمنت  هذا 

القراءة يعين :
أ). قراءة احلرج هو قراءة باستخدام األفكار و املشاعر أمر بالغ 

األمهية الكتشاف وتطوير مفهوم.
ب). قراءة األفكار 

ج). قراءة اإلداعي هو إنشاطة القراءة اليت دفعت غرض تطبيق 
اكتساب وفهم القارئ لتحقيق أهداف معينة.
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الباب الثالث
طريقة البحث

البحثنوع األوال:الفصل 
. وينقسم )ClassroomActionsResearch(هذا البحث هو عمل فئة 

تنفيذه يف دورتني، وتكون كل دورة من أربع مراحل. مراحل يف كل دورة 
تشمل: مراحل التخطيط والعمل مرحلة التنفيذ، املراقبة املرحلة والتقييم 

ومرحلة التفكري.
Populasi danالنموذجيةالمجموع الكلى والعينةالثاني : الفصل 

Sampel

populasiالمجموع الكلى .أ

موع الكلى هو: قال سوغيونو أما ا
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.17

موع الكلى هو  والية تعميم تتكون من موضوع البحث له  املعىن: ا
وخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحبت كيفية

.االستنباط
موع الكلى هو:         قالت سحرسيمى أركنتوا ما ا

17Sugiyon, .Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XXI; Bandung: CV Alfa beta, 2015), h. 117.
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Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian

apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu

wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.18

موع الكلى هو كل شيئ أو مصدر من املواد للبحث  املعىن: ا
العلمي إذا ارد الباحث ان تبحث العناصر املوجودة ىف ميدان 

واحد فبحثه تعترب بالبحث الكلى.
:عزيز احلكيم

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri

dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.19

موع الكلى هو مجيع موضوعات البحث الىت تتكون من  املعىن: ا
ختبار أو حادثة  اإلو نبات و ظاهرة درجة أو حيوان أأنسان 

كمصدر معلومات هلا شخصيات أو خصائص يف البحث.
sampelالعينة النموذجية.ب

Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti.

Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud

mengeneralisasikan hasil penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil

penelitian sampel nya sebagai suatu yang berlaku bagi populasi nya untuk

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102.

حسن الدين يف مديرية باجنج والية غووا (رسالة سرجانا، كلية الرتبية و شؤون عزيز احلكيم،فعالية تطبيق الطريقة املباشرة يف رفع مستوى كفاءة احملادثة لدى تالميذ الصف الثاتى عشر باملدرسة العالية ملعهد سلطان19

.36)، ص. 2010احلكومية، مكاسر، التدريس جبامعة عالءالدين االسالمية
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sampel harus benar dapat mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasi

nya.20

موع الكلى الذى  املعىن: العينة النموذجية هي جزء ينوب عن ا
،ث الباحثة ىف هذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجيةجي

الباحثة أن تعم حاصالت حبثها، يعىن هي تأخذ تإذا اراد
ل ىف العينة النموذجية الىت تعترب متثال احلالصة من حبثها الىت تتمث

للمجموع الكلى والبد أن تكون هذه العينة النموذجية تتصف 
موع الكلى. صفات اساسية 

وقال أيضا:
Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil

semuanya sehingga penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel

jenuh. Dan apabila jumlah subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat

diambil antara 20-30% atau lebih sebagai sampel.21

شخس فيحسن ١٠٠قل من املعىن: إذا كان مصدر املواد أ
موع الكلى. يأخوذللباحث أن  كلهم، كان البحث حبث العدد/ا

شخص فيأخذ الباحثة العينة النموذجية ١٠٠من فإذا كان أكثر 
.%٢٠-٣٠بني

20Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian (Cet. I; Jakarta: RinekaCipta, 1992), h. 109.

21Suharsim iArikunto, Prosedur Penelitian, h. 108.
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إجراء بحوث العمل.الثالث : الفصل 
ل الفصول الدراسية يف دورتني، وهي:اعمأينقسم هذا حبث 

االجتماعات).۲ع (و أسب۲دورة األوىل ملدة ال.۱
االجتماعات)۲ع (و أسب۲دورة الثانية ملدة ال. ۲

ويتم تنفيذ كل دورة وفقا للتغيري حتقيقه. أن تكون قادرا على 
دورة. الرؤية نتيجة لقدرة الزيادة مادة معينة يف تعلم اللغة العربية يف كل 

اإلجراء منوذج التغيري من الدورة األوىل. يتبعدورة الثانية هي استمرار وال
تتكون من أربعة Kemmiz and Me Taggartمن األحباث الىت أجري

. ميكن املنعكساملالحظة والعمل وو، "املكونات"، وهي: التخطيط
22وصف اإلجراءات املفصلة هلذه الدراسة على النحو التايل:

22Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru.(Jakarta:RajawaliPers, 2008), H.71.
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الدورة األولى.أ
أجريت اختبارات ملخرجات التعلم يف شكل يف هذه الدورة اليت 

اختبارات اليومية بعد عرض املواد خالل االجتماعني.
مرحلة التخطيط.۱

، اليت عقدت ألول بحثقبل التصرف يف هذه ال
على النحو التايل:ات التحضري 

اجتماعا ملراجعة املناهج الدراسية، ةسوف يعقد الباحث.أ)
وإعداد املواد التعليمية.

بإجراء تطوير أدوات وةوسوف يقوم الباحثب).
.بحثمالحظات استخدامها خالل فرتة ال

اليت الدروس اج). وسوف يقوم الباحثون صياغة خطط 
Round"تطبيق النمط التدريسيتتضمن خطوات لتنفيذ 

Table")ىللدورة العمل أو ) املستديركتبامل.
د). تقدمي اختبار حتصيلي لقياس املتعلمني معرفة القراءة بعد 

Round"النمط التدريسيعلمت من خالل تطبيقأن 

Table")املستديركتبامل(.
تطبيقات مرحلة التنفيذ..۲
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أ). تنفيذ إجراءات تستند خطة الدرس الذي أعد، الذي 
Round Table"النمط التدريسيالتعلم قد جنا يتبع منوذج 

.)املستديركتبامل("
ب). رصد ومراقبة اإلجراءات اليت يتم تنفيذها باستخدام 

ورقة من املراقبة.
. تقييم نتائج الرصد.) ج
إجراء انعكاس..د)

التقييم.مراقبة والمرحلة. ۳
مالحظات على العملية اليت أجريت،يف هذه املرحلة

دف لرؤية  تنفيذ ورقة عمل املراقبة باستخدام اليت مت إنشاؤها 
نموذج التعلم اليت مت استخدامها.لفعالية 

انعكاسإل. مرحلة ٤
يف هذه املرحلة النتائج اليت مت احلصول عليها يف كل 

على مالحظة يتم مجعها وحتليلها. من هذه النتائج تعكس 
اإلجراءات املتخذة. التفكري يف السؤال هو تقييم النجاح أو 

الفشل. حتقيق أهداف الوقت لوضع خطة إصالح دورة املقبلة.
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دورة الثانية.الب. 
يف هذه الدورة اليت أجريت اختبارات ملخرجات التعلم يف شكل 

اختبارات اليومية بعد عرض املواد خالل االجتماعني.
التخطيطمرحلة . ۱

قبل التصرف يف هذه الدراسة، اليت عقدت ألول مرة يف 
مجلة أمور التحضريي على النحو التايل:

أ). إعداد املواد اليت سيتم تدريسها يف تنفيذ املرحلة الثانية 
كتبامل("Round Table"تطبيق النمط التدريسيمن 

.)املستدير
بإجراء تطوير أدوات واملالحظات ةب). وسوف يقوم الباحث

اليت سيتم استخدامها خالل فرتة الدراسة.
صياغة خطط الدروس تتضمن ةج). وسوف يقوم الباحث

كتبامل("Round Table"تطبيق النمط التدريسيخطوات 
..للدورة الثانية)املستدير

د). تقدمي اختبار حتصيلي لقياس خمرجات التعلم بعد 
تطبيق النمط لمني العربية اليت جيري تدريسها من املتع

.)املستديركتبامل("Round Table"التدريسي
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. مرحلة تطبيقات التنفيذ۲
النمط أ). تنفيذ خطة الدرس على أساس أن أعد، الذي يتبع 

.)املستديركتبامل("Round Table"التدريسي
رصد ومراقبة اإلجراءات اليت يتم تنفيذها باستخدام ورقة ب).

املراقبة.من 
ج). تقييم نتائج الرصد.

د). إجراء انعكاس.
التقييم.مراقبة والمرحلة. ۳

يف هذه املرحلة من العملية اليت أجريت املالحظات على 
دف  تنفيذ العمل باستخدام ورقة املالحظة اليت مت إنشاؤها 

لرؤية فعالية منوذج التعلم اليت مت استخدامها.
انعكاس.. المرحلة٤

متت دراسة البيانات من املالحظات يف هذه الدورة 
وحتليلها لتحديد النجاح والفشل يف حتقيق اهلدف النهائي 

هلذا البحث اإلجرائي.

: طريقة جمع الموادرابع الفصل ال
Metode pengumpulan data yang digunkan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut :
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:هيالىت استخدمها الباحثةاملعىن: طريقة مجع املواد

أن املالحظة هي ،ذكر ناسوتيونهيو(observasi)املالحظة. ١
أساس مجيع العلوم. ال ميكن إال أن العلماء يعملون على أساس 
البيانات اليت واحلقائق عن عامل الواقع احلصول عليها عن طريق 
املالحظة. وقد مت مجع البيانات وغالبا مبساعدة أدوات تقاسم 
متطورة للغاية، حىت أن األشياء اليت هي صغرية جدا وبعيدة 

23حظتها بوضوح.جدا ميكن مال

هي جمموعة من اختبار التحفيز (التحفيز) )( testاالختبار. ٢
تعطى لشخص ما بقصد احلصول على استجابة ميكن 
استخدامها كأساس ألرقام التهديف على اجلوانب املعرفية، 
وهي حتسني نتائج تعلم الطالب. وغالبا ما تستخدم 
االختبارات أداة لقياس اجلوانب املعرفية خمرجات التعلم 

أداة تستخدم لتحديد طالب يف (املعرفة). هذا النوع من 
من النظام التجاري املتعدد األطرافVIIIBالصف نتائج التعلم 

واو.باالغ غ-باالغ
مع فيها الباحثة هي الطريقة التيتج(dokumentasi)الوثيقة.۳

املعلومات بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث. 
ستأخذ الباحثة املعلومات عن أحوال املدرسة واملباين 

23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XXI; Bandung: Alfa beta, 2015), h.310.
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ومكمالت املدرسة وغريها من األشياء اليت تتعلق ببحث 
هذه الرسالة.

خامس : أدوات البحثالفصل ال
Instrument penelitian adalah alat untuk memperoleh data, ini harus

dipilih sesuai dengan data yang diinginkan.24

هذهاملعىن: أدوات البحث هي الوسائل للحصول على املواد. و
لنوع أو البيان احملتاجة.لالوسائل االباحثة وفقا 

و هي فيما فأدوات البحث العلمى الىت ستستعملها الباحثة
يلي:

للمعلم هو إستخدام ليجمع معلم البيانات على  دليل مالحظة.أ
الوقت تطبيق منط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستدير. 

لطالب إستخدام ليجمع البيانات عن نشاط دليل مالحظة.ب
الطالب  على وقت التعلم اللغة العربية بتطبيق منط التدريسي 

التعاوين بواسطة املكتب املستدير.
الذي عشرات احلصول إستخدام ليجمع الطالب ارةاالختبأوراق .ج

للمتعلمني من اإلختبارات على الدورة.
: طريقة تحليل المواد سادسالفصل ال

أما الطريقة التحليلية اليت تستخدم يف هذا البحث فهي:
بينات حيوية الطالب.1

24Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , h. 108.
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ملعرفة كيفية الدينامية الكثري من الطالب يف أعقاب 
تحليل على ورقة املالحظة بعملية التعلم والتعلم، مث القيام 

.أداة باستخدام تقنيات الوصفية من خالل نسبة مئوية
:وحساب النسبة املئوية لنشاط الطالب ه
= 100%

Keterangan:

NP = Persentase nilai hasil peserta didik yang diperoleh

n = Jumlah skor yang diperoleh

N = Jumlah skor maksimal25

26هييتم تضمني هذه القيمة يف فئات 

رقم نتيجة فئة
1
2
3
4
5

0 – 19
20 – 39
40 – 59
60 – 79
80 – 100

ضعيف جدا
ضعيف
وسط
جيد
ممتاز

25 Nana Sudjana, Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar(Bandung,  Remaja

Rosdakarya, 2009), cet. 13, h. 184.

26 Sri Sulasteri, Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Aplikasi (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 152.
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تعلم بيانات النتائج .2
حساب متوسط قيمة.أ

حلساب متوسط قيمة نتائج التقييم استخدمت 
:الصيغة

= ∑
Keterangan:

= ( − )
= −
= ℎ 27

التعلممشولية حساب.ب
الفرديالتعلمأ). مشولية 

28مشولية الفرد بستخدام حتليل وصفيحساب

% = ℎ ℎ 100 %
إذا كانت تعلمالكامل ويقال مؤشرات جناح الطالب  

، أي (KKM)كسب املقابلة ملعايري اكتمال احلد األدىن قيمة 
70.00

27 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksra, 2006), Cet. 6, h. 264.

28AsepJihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Cet.III; Yogyakarta: Multi Pressindo,2008), h. 130.
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كالسيكي التعلمب). مشولية 
مشولية كالسيكي بستخدام حتليل حساب
29وصفي نسب

% = ℎ ℎ ℎ 100 %
بيانات إجراء املعلم .3

ملعرفة املعلم معاجلة البيانات يف التعلم ميكن أن ينظر 
إليه من خالل ورقة املراقبة باستخدام تقنيات الوصفية من 

.خالل نسبة مئوية
:املعلمني همداء ألحساب النسبة املئوية 

% = ℎ ℎℎ ℎ 100 %
ة:البحثلتفسري هذه املتغرياتمعايري

جيدةمنط التدريسي التعاوينتطبيق يف نيقدرة املعلم=<%75
= 65% - منط التدريسي التعاوين وايفتطبيق يف قدرة املعلمني 75%

منط التدريسي التعاوين تطبيق يف قدرة املعلمني =65%>
.أقل

تطبيق ورقة املالحظة على أساس املؤشرات املستخدمة يف
:أن يشملالنمط التدريسي بواسطة املكتب املستدير 

29 Zainal Aqib, dkk, Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SD, SLB, dan TK (Cet.I; Bandung: Yrama Widya, 2009), h. 41.
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النمط التدريسي بواسطة املكتب شرح الغرض من استخدام. 1
املستدير 

و املشركة املتلمني يف تطبيق النمط التدريسي اجلدول . ينقل2
بواسطة املكتب املستدير.  

النمط التدرسي بواسطة معايري تقييمينقل التعيينة و . 3
املكتب املستدير.           

األساسية لكفاءاتى االنصوص العربية بناء علقراءة يعطي.4
.حتقيقهااليت جيب

وتوفري مراجع قراءة النصوص العربية إجراء الرقابة على . 5
التعليم يف قراءة النصوص العربية.

الفصل اثامن : مؤشر النجاح 
إذا نتائج البحث كمقياس لنجاح هذا البحث اإلجرائي هو

الذي يثبت املدرسة 70(KKM)املعلمني حتقيق معيار مشولية حد أدىن 
، كاملعدد الطالب الذين  من%70بشمولية الكالسكلي هو 

كانوالدينامية والتعاون يف أعقاب عملية التعليم ومن ورقة املالحظة  
واملعلمني لتنفيذ ،٪ من وقال عدد من الطالب 70الطالب تصل 

ى عليف تطبيق النمط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستديربنجاح 
٪ 76التعلم إذا تنفيذ التعلم احلد األدىن يف كل من الفئتني، وبلغ قيمة 

اية كل دورة .على األقل وجيوز أن يعني مؤشر يتم جناح التعلم يف 
وحتديد ما إذا كانت دورة التعلم ستستمر أم ال، وإذا مل يتحقق املؤشر مث 

.دورة ميكن وقفها
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، فمن الضروري وضع ذلك أن البحث ميكن أن يكون االجتاه
البحث اإلجرائي الفرضية .التنبؤات قبل املسألة قيد الدراسة هو الفرضية

لتطبيق النمط التدريسي بواسطة املكتب يهةاليت سيتم طرحها الباحث
لرتقية مهارة القراءة النصوص العربية لتالميذ الفصل أنه ميكن املستدير 

غ غواو .باالن-الثاين يف املدرسة الثانوية باالنغ
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الباب الرابع
هاالبحث و تفسير نتائج

البحثنتائجاالول: الفصل
حبث عن نتائج البحث على النمط أيف هذا الفصل س

يف ترقية مهارة "Round Table"التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستدير
فعل نشاط التعلم أنصوص العربية يعين عشرات لتحقيق بعد أن القراءة 

أو املهارة احلقيقية املكتسبة بعد التعلم ميكن قياسها مباشرة باستخدام 
نتيجة التعلم هي القدرات احلقيقية اليت ميكن قياسها من .أداة االختبار

لتعلم لغرض من هذا يف حني أن نتائج ا.خالل االختبار التحصيلي
البحث هو النتيجة اليت حصل عليها الطالب بعد إعطائهم الدروس

التالميذ الفصل الثاين يف املدرسة يتضح من قيمة كل دورة من الدى
يتكون من دورتني، ويتكون كل دورة من باالغ غواو-الثانوية باالغ
املراقبة ورحلةو املالعمل، املرحلةو املرحلة التخطيط، :أربع مراحل

نوعي استخدام التحليل البمت حتليل كل دورة .نعكسالتقييم، ومرحلة امل
.و الكمي

البيانات النوعية هي مواقف متعلم البيانات اليت حصل عليها
البيانات اليت مت هي بيانات كمية.من خالل ورقة املالحظةالباحثة

التحليل ويهدف .حتليلها باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي
اية  الوصفي الكمي لتقدمي حملة عامة عن األنشطة و قيمة التقييم يف 
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كتباملمنط التدريسي التعاوين بواسطةكل دورة من خالل تنفيذ
.املستدير

ىدورة األولالعملية . ۱
مرحلة التخطيط.أ

واالجتماع۲وقد أجريت عملية التعلم يف الدورة األوىل
أثناء عملية .أجرى اختبار التقييم دورة النهائي، ةيف االجتماع الثالث

علىعملية التعلمجعل حمطةةالذي عمل كمدرسةالتعلم، الباحث
التعلم والقراءة االختبارات يف األفراد الذين التوجية يف تطبيق

اية كل جلسة لتحديد مدى قدرة  حيصلون على الطالب يف 
وباإلضافة إىل .راستهاالطالب على القراءة أي املواد اليت جيري د

أيضا ورقة املراقبة ملعرفة كيفية إنفاذ عملية ةذلك، استخدم الباحث
لتالميذ التعلم يف كل لقاء مع مساعدة من معلم اللغة العربية 

الذي يعمل  باالنغ غواو -الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية باالنغ
.كمراقب

مرحلة تنفيذ العمل.ب
، اليت عقدت ألول التحضرييبحثيف هذ القبل التصرف

:التايلالنحوعلى
اجتماع إلعادة النظر يف املناهجةعقد الباحثتسوف ). ۱

.التعليميةاملوادوإعدادالدراسية،
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املالحظةأدواتواألجهزةتطويرة بالباحثقومتسوف). ۲
.دراسةخاللاستخدامهاتمتس

تتضمن اليتصياغة خطط الدروسةقوم الباحثتسوف ). ٣
دريسي بواسطة املكتب املستدير التطخطوات لتنفيذ من
.لدورة عمل األوىل

لقياس وص العربية تقدمي قدرة اختبار أداة لقراءة النص). ٤
زيادة فهم املتعلمني للغة العربية بعد أن علمت عن طريق 

.منط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستديرتطبيق 
.مرحلة املراقبة والتقييم.ج

النمط التدريسي التعاوين بواسطة طبيقالحظ املعلم يف ت). ۱
.املستدير أثناء عملية التعلمكتبامل

.مراقبة املوقف من الطالب أثناء عملية التعلم). ۲
عشرات حصل عليها الحظ نتائج مهارات القراءة و). ٣

اية نتائج االختبار  .دورةالالطالب من 
يف وقت سابق أن البيانات اليت مت ت الباحثةكما وضح

املالحظات مت حتليل كمي احلصول عليها من نتائج التقييم و
ميكن وصف ).النوعيةوباستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي(

:نتائج التحليل على النحو التايل
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في التعليمعلممراقبة للم). ۱(
األوىل من املعلمني لعملية تدريس احلصول على الدوراةيف
بالكامل أن املعلمني يف حىت%۱٥،٦٦نسبة ب٤٣عشرات

ستدير فئة جيدة مبا املعملية التدريس التعاوين بواسطة املكتب 
نتيجةأو نتيجة األوىلئوية يف لنسب امل) 8(املالحق فيه الكفاية

الثانيةنتيجةل،%٠حصول على الذي أن مل يتم ذلك، املعلم 
، %۱٥،٦أو أقل جيدة نتيجة للمعلمني للحصول على نسبة

أو نتيجة جيدة مبا فيه الكفاية للمعلمني للحصول الثالثةلنتيجة 
أو نتيجة املعلمني اجليدين  الرابعة، لنتيجة %۰٨،۲٣على نسبة

أو ممتاز، اخلامسة النتيجة نسبة و%٩۲،٣٦كسب نسبة 
ألن النسبة اإلمجالية ليست وفقا .%۰وحصلت على املعلمني 

ا مرة أخرى  ملؤشرات جناح مراقبة أداء املعلم ينبغي االضطالع 
.ملزيد من التفاصيل، انظر الرسم البياين أدناه.يف الدورة الثانية

۱.۱الشكل 
أداء املعلم يف املرحلة األوىل

6%

23%36.92%

0
tidak

kurang baik

cukup baik

baik

sangat baik
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المالحظاتنتائجتحليل). ۲(
مبساعدة مدرس من ةباحثالأجراها اليتاملالحظات

ملراقبة الطالب من حيث باالنغ غواو -املدرسة الثانوية باالنغ
يف تالحظ الباحثة املعلمني، ضد أما مراقبة .النشاط الطاليب

تطبيق النمط التدريسي قدرة املعلمني يف إدارة عملية التعلم مع 
بواسطة املكتب املستدير. 

تالميذالعلى نشاطقبةمرا).أ
يف عملية التعلم يف دورة تالميذمن مراقبة نشاط ال

ط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب أوىل يف تطبيق من
:على النحو التايل۱.۱ميكن رؤية يف اجلدولاملستدير 

تتبعحيوية فيعلى الوصف المالحظات۱.۱الجدول
مدرسة الثانوية الني الثافصلالتالميذ العربية لدروس اللغة

في الدورة األولىباالنغ غواو -باالنغ

رقم مؤشر
دوراة األول

ةر الدو  النسب
األوىل ةالثاني األول الثاين

.۱ الذين حضروا املتعلمون
ا     عملية التعلم استمر  ٣٣ ٣٣ ۱۰۰% ۱۰۰%

.۲ االذين يبصرو املتعلمون ۲۲ ۲٥ ٦٦,٦٧% ٧٥,٧٥%
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خالل عملية الدرس
ا  استمر التعلم 

.٣ واالذين طرحاملتعلمون
األسئلة على املعلم 
املتعلقة مبوضوع  اليت 

ن        و يفهمها املتعلمأقل 

٣ ٥ ٩,۰٩% ۱٥,۱٥%

.٤ الذين تقدموا املتعلمون
الستكمال التدريبات 

ها املعلم معطياليت 
خالل عملية التعلم

استمرا

٦ ٥ ۱٨,۱٨% ۱٥,۱٥%

.٥ ووادخلالذين ن و املتعلم
الغرفة أثناء واخرج

استمراعملية التعلم 
٥ ٣ ۱٥,۱٥% ٩,۰٩%

.٦ وان الذين خلصو املتعلم
املوضوع اليت أعطيت يف 

اية  الدرس.
۲ ٦ ٦,۰٦% ۱٨,۱٨%

نتائج املالحظات لنشاط الطالب يف عملية التعلم يف املرحلة 
من منط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستديراألوىل يف تطبيق 

:اجلدول أعاله ميكن وصفها بأن
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يف استمراا خالل عملية التعلم و حاضر الذين ن و املتعلم(أ).  
زيادة أو الشخصا و٣٣يصل اىل االجتماع األول ما 

%نسبة.شخصا٣٣نقصان يف االجتماع الثاين هو 
.۱۰۰%و ۱۰۰

خالل عملية التعلم الذين بصروا الدرس ن و املتعلم(ب). 
شخصا و۲۲يف االجتماع األول ما ال يقل عن استمرا

كانت نسبة .شخصا۲٥يف االجتماع الثاين من ةاديز 
.٧٥,٧٥%و ٦٧,٦٦%
األسئلة على املعلم املتعلقة واطرحن الذين و املتعلم(ج). 

مبوضوع هو أقل وضوحا يف االجتماع األول ما ال يقل 
٥مث زاد يف اجتماع الثاين ما يصل اىل اشخص٣عن

۱٥,۱٥%و۰٩،٩%كانت نسبة .اشخص
الستكمال التدريبات اليت قدمها الذين تقدموانو املتعلم(د). 

يف االجتماع األول ما استمرا عملية التعلم خالل املعلم 
مث اخنفض يف االجتماع الثاين ما اشخص٦يصل اىل 

.        ۱٥,۱٥%و  %۱٨,۱٨والنسبةاشخص٥يصل اىل
من الغرفة أثناء عملية الذين دخلوا و خرجوا ن و املتعلم(ه). 

، اشخص٥االجتماع األول ما يصل اىل استمرا يف التعلم 
.اشخص٣مث اخنفض يف االجتماع الثاين ما يصل اىل

.۰٩،٩%و۱٥,۱٥%نسبة 
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اية وان الذين خلصو املتعلم(و).  املوضوع اليت أعطيت يف 
و االرتفاع شخصا۲الدرس، يف االجتماع األول بقدر 
أما بالنسبة .اشخص٦يف االجتماع الثاين ما يصل اىل 

.%۱٨,۱٨و%۰٦،٦
قراءة النص العربي في يتحليل نتيجة االختبار الوصف). ٣(

األولى.دورة
كتسب الطالب إل عنواستنادا إىل حتليل الوصف

كتباملبواسطةالتعاوين منط التدريسيبعد تطبيق العشرات
:أدناه۲.۱ستدير، خالل الدورة األوىل يف اجلدول امل

قراءةمهارة نتائج لاالحصائيات العشرات ۲.۱الجدول 
-باالنغفي المدرسة الثانويةيالثانلصفاللتالميذ العربية النصوص  

في الدورة األولىباالنغ غواو
Statistik Kuantifikasi

Ukuran Sampel

Skor ideal

Skor maksimun

Skor minimum

Skor rata-rata

Standar deviasi

33

100

85

50

68,76

11,84
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الطالب الذي وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي 
طالبا حصل على درجة متوسط نتائج التعلم الطالب ٣٣أن من 

كانت و.۱۰۰ثالية املمن نتيجة ٧٦،٦٨عمل هو معطي البعد 
مع احنراف معياري ٥۰وأدىن درجة كانت ٨٥أعلى درجة 

نتائج تعلم الطالب يف الدورة من العشرات ، إذا يتم ۱۱،٨٤
إىل مخس فئات، واحلصول على توزيع الرتددات جتميعاألوىل

:أدناه٣.۱عشرات مبني يف اجلدول 
ختبارالانتيجة توزيع الترددات ونسبة٣.۱الجدول 
في يالثانلصفاللتالميذ العربية النصوص  على قدرة قراءة 

باالنغ غواو-باالنغالمدرسة الثانوية
No Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

0 – 19

20 – 39

40 – 59

60 – 79

80 – 100

Sangat rendah

Rendah

Sedang

tinggi

Sangat tinggi

0

0

3

25

5

0

0

9,09

75,76

15,15

JUMLAH 33 100

۲.۱الشكل
األوىلقراءة يف الدورة القدرة لنتائج إختباراتالرسم البياين

0% 0%

20%

70%

10%

Hasil Tes Membaca teks berbahasa Arab Siklus  I

sangat rendah
rendah
sedang
tinggi
sangat tinggi



57

أن نتائج قدرة بوبناء على الرسم البياين أعاله ميكن القول 
طالب العمل ، المعطيالطالب على قراءة النص العريب بعد

يف الفئة املتوسطة، .منخفضة جداينتمون إىل فئة منخفضة و
۲٥، يف الفئة العليا هناك%۰٩،٩طالب مع نسبة ٣وهناك

٥حني أن فئة عالية جدا هناك يف ٧٦،٧٥%بنسبة طالبا و
أظهرت النتائج أن معظم الطالب يف ۱٥،۱٥%طالب مع نسبة 

منط التدريسي التعاوين بواسطة الفئة العالية يف استخدام تطبيق 
- يف املدرسة الثانوية باالنعينالثافصلالاملكتب املستدير لتالميذ 

.باالنغ غواو
لقراءة من الطالب يف الدورة إذا مت حتليل نتيجة القدرة على ا

األوىل، نسبة اكتمال القراءة لدى الطالب يف املرحلة األوىل ميكن 
:أن ينظر يف اجلدول التايل

لدى التالميذ قدرة القراءة عن شموليةوصف٤.٤الجدول
في باالنغ غواو-الفصل الثاني في المدرسة الثانوية باالنغ

الدورة األولى
No Interval skor Kategori Frekuensi Persentase

1

2

69 – 70

71 – 100

Tidak tuntas

Tuntas

17

16

51,52 %

48,48 %

Jumlah 33 100%
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من اجلدول أعاله ميكن إثبات أن يف الدورة األوىل نسبة 
طالبا بني الفئات ۱٧، طالبا٣٣من مهارات القراءة اكتمال

٣٣، ومن٥۲،٥۱%مع قيمة النسبة املئويةكاملاملذكورة مل  
مع نسبة من كاملي مت تضمينها يف فئة  ذطالبا من ال۱٦،طالبا

دورة األوىل الختبار إوهذا يعين أن %٤٨،٤٨قيمته تصل إىل 
مل تصل معايري من شموليةلاميكن أن يقال أن زيادة، ولكن نسبة 
ن مل يبلغوا الطالب الذي.اكتمال احلد األدىن اليت مت وضعها

أو التخصيب يف شكل التحسنيمستوى اكتمال ينبغي أن تعطى 
يطلب من الطالب ل املعلم ومحلوجه بشكل فردي من اوجه 

تعطياليت مل تكتمل، و صديقهمالذين حققوا إتقان التعلم لتوجيه 
ا يف البيت .مهمة إضافية يف شكل نصوص العربية لقراء

نعكسمرحلة امل.د
العربية من الطالب يف وص تتحدث نتائج قدرة قراءة النص

ال تزال حباجة إىل أن يتم اختاذ مزيد من اإلجراءاتاليت الدورة األوىل 
حتقيق أقصى والذي النتائجلحصول تسري يف الدورة الثانية لاليت

ميكن أن ينظر إليه ال تزال هناك بعض الطالب .مؤشرات حمددة سلفا
ن جيدون صعوبة يف فهم هذا املوضوع، ال تزال هناك الذين ال يزالو 

الدروس، وأنه ال تزال هناك العديد من يتبعمل خطري جدا يف طالب
يف املئة من ٧۰مل يبلغأو)KKM(الطالب الذين يسجلون أقل من

.التعلميف الطالب الذين أكملوا 
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األوىل بعد إجراء مراقبة اإلجراءات املتخذة، ونتائج الدورة 
:للتفكري، من بني أمور أخرى

منط التدريسي التعاوين بواسطة نقص املعلمني يف تنفيذ ). ۱
:التايلستديراملاملكتب 

دف إىل ).أ املعلم ال تعظيم األنشطة التقدير اليت 
.يف بداية التعلمحتفيز الطالب 

التعاوينالتدريسي طيف تنفيذ منال قصوى املعلم ب). 
ستدير ومل توضح الغرض من املكتباملبواسطة

كتباملبواسطةالتعاوينالتدريسي طاستخدام من
.التعلمستدير على عملية التعليم وامل
دور نشط للمعلم يف عملية التعلم ال يزال أقل من ج). 

احلد األقصى حىت يتمكن الطالب ال يزالون يشعرون 
بواسطةالتعاوينالتدريسي طمنماالرتباك يف استخدا

.ستديراملكتبامل
ملشاكل املذكورة أعاله ومتابعة لتنفيذ املرحلة احلول بديلة ). ۲

:الثانية، وهي
يف أعقاب خطة املعلم أقصى لتحسني أداء املعلم، أ).  

االستكشاف ويف نشاط )RPP(الدرسعملية  
.املعلمتأكيدعداد، واإل
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جيب على املعلم تقدمي التوجيه قبل تنفيذ التعلم يف ب). 
البداية، وكذلك شرح القصد والغرض من استخدام 

.املستديركتباملبواسطة التعاوين دريسي التطمن
إتقان ن مزيد من الرتكيز على فهم املفاهيم وو املعلمج). 

مرافقة املتعلمنيلقراءة، ودائماكلفهم لاملواد قبل  
ومساعدة الطالب الذين ما زالوا ال يفهمون لقراءة 

.يف القراءة
يف األساس، وهذه عملية التعلم وقد مت تشغيل جيد 

يف الدورة يعين، تعلم التاىلجدا ولكن حيتاج إىل حتسني يف 
.الثانية حبيث ميكن حتسني العيوب يف الدورة السابقة

.  عملية الدورة الثانية ۲
مرحلة التخطيط.أ

ةقبل البدء يف عملية التعلم يف دورة ثانية، أجرى الباحث
لتالميذ الفصل مرحلة التخطيط، مبساعدة من مدرسي اللغة العربية 

يف مرحلة التخطيط، جيب .باالنغ غواو-الثاين يف املدرسة باالنغ
تعلمكمعلمني إيالء املزيد من االهتمام إىل اخلطوات الةعلى الباحث
وعالوة على ذلك، يف عملية التعلم، وجيب .سعملية الدر يف حمطة 

على الصف، وينبغي أيضا أن حتفز تقانعلى املدرسني حتسني اإل
يف عملية التعلم، وجيب على املدرسني وإيالء االهتمام مث .الطالب

.لنشاط الطالب، ال تركز فقط على املواد اليت جيري تدريسها
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ألدوات ااملواد والدرس والعمليةبعد إعداد خطط
التنشئة االجتماعية لتذكري وشرح للطالب ةالبحث، أجرى الباحث

بواسطة املكتب املستدير التعاوين منط التدريسي فيما يتعلق بتنفيذ 
.عملية التعلم يف الدورة الثانيةالباحثة لبعد ذلك، تبدأ 

مرحلة تنفيذ العمل.ب

دخول االجتماع الرابع هو االجتماع األول يف الدورة أن قبل 
العربية يف اختبارات النصوص يبحث عنالثانية، جيب على املعلم 

ألن هناك العديد من الطالب الذين مل يبلغوا وىلاألةدور التقييم يف
يف هذا االجتماع املعلم تنفذ إجراءات تستند خطة .املعايري احملددة

منط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب الدرس الذي أعد، الذي يتبع 
مراقبة اإلجراءات اليت يتم تنفيذها باستخدام رصد و، واملستدير

.تقييم نتائج عقد الرصد والتأمل.ورقة من املراقبة

.التقييممرحلة املراقبة وج.  

راقبة نتائج قراءة الطالب والدرجات اليت حصل عليها م). ۱
اية نتائج االختبار دورة .الطالب من 

.مراقبة املوقف من الطالب أثناء عملية التعلم). ۲

منط التدريسي التعاوين بواسطة الحظ املعلم يف تطبيق). ٣
.أثناء عملية التعلماملكتب املستدير
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ت اليت مت احلصول كما أوضح يف وقت سابق أن البيانا
باستخدام التحليل (عليها من تقييم ومت حتليل املالحظات الكمية 

ميكن وصف نتائج التحليل على .النوعيةو)اإلحصائي الوصفي
:النحو التايل

في التعليمعلممراقبة للم). ۱(
حلصول على المعلمني دورة ثانية كان ليف عملية التدريس  

أن املعلمني يف حىت بالكامل ، ٥٤،٨۱%مع نسبة٥٣درجة 
جيداالفئتني التعاوين بواسطة املكتب املستدير عملية التدريس 

أو عشرات ال تنفذ، األوىل درجة مئوية يف درجة )9(املالحق 
أو أقل جيدة نتيجة الثانيةلدرجة۰%حلصول علىاواملعلمني 

أو درجة الثالثة ، لدرجة ۰%للمعلمني للحصول على نسبة 
، ٨٥،۱٣%مبا فيه الكفاية للمعلمني للحصول على نسبةجيدة 

نسبة أو النتيجة املعلمني اجليدين احلصول الرابعةلدرجة 
أو ممتازة، حصلت املعلمنياخلامسةالنتيجة نسبة و٩۲،۳٦%
منط التدريسي املعلمني يف عملية تطبيق عموما، و.%۲٧،٣۰

نشطة ألي فئة، يف أجيداملستدير نوع بواسطة املكتبالتعاوين 
ملزيد من .املعلمني يف الدورة الثانية من مؤشرات النجاح

.التفاصيل، انظر الرسم البياين أدناه
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13.85%

36.92%

30.27%

tidak

kurang baik

cukup baik

baik

sangat baik

٣.۱الشكل 
أداء المعلم في دورة الثانية

المالحظاتنتائج تحليل ). ۲(
فضال عن األنشطة املنفذة يف الدورة األوىل، املالحظات

- املدرسة الثانوية باالنغمبساعدة مدرس من ةباحثالأجراها اليت
أما مراقبة .ملراقبة الطالب من حيث النشاط الطاليبباالنغ غواو 

يف قدرة املعلمني يف إدارة عملية تالحظ الباحثة املعلمني، ضد 
تطبيق النمط التدريسي بواسطة املكتب املستدير.التعلم مع 

تالميذالعلى نشاطمراقبة.أ
نشاط الطالب يف عملية التعلم يف دورة من مراقبة 

ط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب الثانية يف تطبيق من
على النحو ٥.١ميكن أن ينظر إليها يف اجلدول .املستدير

:التايل
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حيوية على الوصف المالحظات٥.١الجدول 
ني الثافصلالتالميذ العربية لدروس اللغةتتبعفي

ثانيةفي الدورة الباالنغ غواو -مدرسة الثانوية باالنغال

رقم مؤشر

ثانيةدوراة ال
الدوة النسب

األو 
ىل

الثا
ةني

األول الثاين

۱. الذين حضروا املتعلمون
اعملية التعلم استمر  ٣٣ ٣٣ ۱۰۰% ۱۰۰%

۲. االذين يبصرو املتعلمون
خالل عملية الدرس
ا  استمر التعلم 

۲٧ ۳۰ ٨۱،٨۱ % ٩۰،٩۰ %

٣. واالذين طرحاملتعلمون
األسئلة على املعلم 
املتعلقة مبوضوع  اليت 

ن        و يفهمها املتعلمأقل 

٦ ٩ ۱٨،۱٨ % ۲٧،۲٧ %

٤. الذين تقدموا املتعلمون
الستكمال التدريبات 

ها املعلم معطياليت 
خالل عملية التعلم

٨ ۱۰ ۲٤،۲٤ % ۳۰،۳۰ %
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استمرا
٥. ووادخلالذين ن و املتعلم

الغرفة أثناء واخرج
استمراعملية التعلم 

۲ ۱ ۰٦،٦ % ۰۳،۳ %

٦. وان الذين خلصو املتعلم
املوضوع اليت أعطيت يف 

اية  الدرس.
٥ ٩ ۱٥،۱٥ % ۲٧،۲٧ %

نتائج املالحظات لنشاط الطالب يف عملية التعلم يف 
التدريسي التعاوين بواسطة املكتب منط يف تطبيق ثانيةاملرحلة ال
:من اجلدول أعاله ميكن وصفها بأناملستدير
يف استمراا خالل عملية التعلم و حاضر الذين ن و املتعلم(أ).  

شخصا وال زيادة أو نقصان يف ٣٣يصل اىل األول ما 
و ۱۰۰%نسبة.شخصا٣٣االجتماع الثاين هو 

%۱۰۰.
استمراخالل عملية التعلم وا الدرس الذين بصر ن و املتعلم(ب). 

يف ةاديز شخصا و۲٧يف االجتماع األول ما ال يقل عن 
٨۱،٨۱%كانت نسبة.شخصا۳۰االجتماع الثاين من 

.٩۰،٩۰%و
األسئلة على املعلم املتعلقة مبوضوع وان الذين طرحو املتعلم(ج). 

٦هو أقل وضوحا يف االجتماع األول ما ال يقل عن
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.اشخص٩مث زاد يف اجتماع الثاين ما يصل اىل اشخص
.۲٧،۲٧%و۱٨،۱٨%كانت نسبة 

الستكمال التدريبات اليت قدمها الذين تقدموانو املتعلم(د). 
يف االجتماع األول ما يصل استمرا عملية التعلم خالل املعلم 

ص مث زاد يف االجتماع الثاين ما يصل اىلاشخص٨اىل 
.        ۳۰،۳۰%و ۲٤،۲٤%والنسبةاشخص۱۰

من الغرفة أثناء عملية التعلم الذين دخلوا و خرجوا ن و املتعلم(ه). 
، وآخذة يف اشخص٥االجتماع األول ما يصل اىل استمرا يف 

%نسبة.اشخص٣التناقص يف االجتماع الثاين ما يصل اىل
.۰۳،۳%و۰٦،٦
اية وان الذين خلصو املتعلم(و).  املوضوع اليت أعطيت يف 

وبدأت يف اشخص٥الدرس، يف االجتماع األول بقدر 
أما .اشخص٩االرتفاع يف االجتماع الثاين ما يصل اىل 

۲٧،۲٧%و۱٥،۱٥%بالنسبة ملعدالت
من املالحظات رأينا أعاله من الدورة األوىل والدورة الثانية 

منط التدريسي التعاوين ميكن أن خنلص إىل أن التعلم مع تنفيذ 
.ميكن أن تعزز من نشاط الطالب.ستديراملبواسطة املكتب
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قراءة النص العربي في ليتحليل نتيجة االختبار الوصف).٣(
الثانية.دورةدورة

كتسب الطالب إل عنواستنادا إىل حتليل وصف
كتباملبواسطةالتعاوين منط التدريسيبعد تطبيق العشرات

:أدناه٦.١يف اجلدول الثانيةستدير، ، خالل الدورة امل
نتائج لاالحصائيات العشرات ٦.١الجدول 

في يالثانلصفاللتالميذ العربية النصوص  قراءةمهارة 
ثانيةفي الدورة الباالنغ غواو-باالنغالمدرسة الثانوية

Statistik Kuantifikasi

Ukuran Sampel

Skor ideal

Skor maksimun

Skor minimum

Skor rata-rata

Standar deviasi

33

100

95

79

84

5,291

الطالب الذي وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي 
طالبا حصل على درجة متوسط نتائج التعلم الطالب ٣٣أن من 

كانت أعلى درجة و.۱۰۰من أصل ٨٤عمل هو معطي البعد 
، إذا يتم ۲٩۱،٥مع احنراف معياري ٧٩وأدىن درجة كانت ٩٥

إىل مخس فئات، ثالثةمن نتائج تعلم الطالب يف الدورة الالعشرات 
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۷.۱دول احلصول على توزيع الرتددات عشرات مبني يف اجلو
:أدناه

ختبارالانتيجة توزيع الترددات ونسبة۷.۱الجدول 
لصفاللتالميذ العربية النصوص  على قدرة قراءة 

باالنغ غواو-باالنغالمدرسة الثانويةفي يالثان
No Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

0 – 19

20 – 39

40 – 59

60 – 79

80 – 100

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

0

0

0

6

27

0

0

0

18,18

81,82

JUMLAH 33 100

واستنادا إىل اجلدول أعاله ميكن القول بأن متوسط درجة من 
ستدير على املاملكتبمنط التدريسي التعاوين بواسطةالطالب بعد تنفيذ

طالبا الذين ۳۳عالية جدا مناليت هي يف فئة ٨٤دورة الثانية هي
.ملزيد من التفاصيل، انظر الرسم البياين أدناه.أصبح موضوع البحث

٤.۱الشكل
ختبار قراءة النصوص العربية لتالميذ في إنتائج لرسم بياني 

دورة الثانية

0%

10%
90%

Hasil Tes kemampuan membaca teks berbahasa arab pada
Siklus II

sangat rendah

rendah

sedang

Tinggi

Sangat Tinggi
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قراءةأن النتائج قدرةبمن الرسم البياين أعاله ميكن القول 
لف كثريا عن الدورة ختالعربية من الطالب يف الدورة الثانية وصالنص

األوىل من نتائج التعلم، هناك طالب ينتمون إىل فئة منخفضة جدا، 
%أعلى تردد يرد يف فئة عالية جدا مع نسبة.واخنفاض، واملتوسطة

.۱٨,۱٨%، يف حني أن أدىن الرتددات يف فئة عالية مع نسبة٨۱,٨۲
والنتيجة هي زيادة، وإن مل يكن خيتلف كثريا عن الدوة األوىل اليت تظهر 

منط التدريسيي التعاوين بواسطة معظم الطالب يف الفئة العالية يف تنفيذ 
باالنغ غواو.-باالنغاملدرسة الثانويةستدير يف املكتب امل

إذا مت حتليل النتائج التعليمية للطالب يف الدورة الثانية، نسبة
:أدناه٨.١اكتمال الطالب يف الدورة الثانية ميكن أن ينظر يف اجلدول 

تالميذ قدرة قراءة شموليةوصف٨.١الجدول 
في باالنغ غواو-الفصل الثاني في المدرسة الثانوية باالنغ

ثانيةالدورة ال
No Interval skor Kategori Frekuensi Persentase

1

2

0 – 69

70 – 100

Tidak tuntas

Tuntas

0

33

0%

100%

Jumlah 33 100%

أعاله يدل على أن يف نسبة ٨.١اجلدول اىلاستنادا
۳۳من أصل ۳۳، أي ۱۰۰%اكتمال التعلم دورة الثانية من 

وهذا يعين أن اختبار من الدورة األوىل  حىت .طالبا يف الفئة متاما
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اختبار زادت نسبة اكتمال الكالسيكية، ةدورة الثانيالاختبار
هذا هو ألنه .وبالفعل فوق نسبة قياسية من اكتمال الكالسيكية

يف قراءة خطرييدأواالطالب قد الثانية، ودورةيف هذه ال
النصوص باللغة العربية نظرا حللها بشكل فردي وبعد جتديد من 

.األوىلاألشياء اليت تعترب أقل يف دورة
نعكساملمرحلة .د

نتائج اختبارات الدورة الثانية من التقييم أن الطالب الذين 
ية علىطالبا مع وسط۳۳كان هناك متاماأو ≤٧۰سجل 

والنسبة املئوية لعدد الطالب الذين دراسة كاملة ٨٤درجات من 
من الطالب ٧۰%حبيث تليب مؤشرات النجاح من .%۱۰۰

.8املالحق ميكن أن ينظر إليه يف .الذين جيتازون الدراسة
املنعكس يف نتائج بعد إجراء مراقبة اإلجراءات املتخذة، و

:الدورة الثانية ، من بني أمور أخرى
قد زاد أداء املعلمني أيضا، ميكن أن ينظر إليه من ). ۱

القدرة لدى الطالب وتوجيه، وحتفيز الطالب وإدارة 
.الصف

فعالة للطالب مقارنة مع الدورة اليويةوقد زادت احل). ۲
املعلمني للتعلم ووناألوىل، ألن الطالب هم الدافع

جيدا. توفر بالفعل التوجيه
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منط التدريسي التعاوين بواسطة ). رد الطالب يف تنفيذ ۳
، ميكن جداجيد املكتب املستدير لدراسة اللغة العربية 

العربية من وصالنصأن ينظر إليه من نتائج قدرة قراءة
.نجاحالفئة يلتقيالطالب قد زاد و

منط التدريسي التعاوين بواسطة وعموما، كان تنفيذ 
.على دورة الثانية بنجاحاملكتب املستدير

مناقشة و تفسير: ثاني الالفصل
منط التدريسي وبناء على نتائج البحوث، وحصل مع تنفيذ 

ترقية مهارة قراءة النصوص ميكن أن التعاوين بواسطة املكتب املستدير
اداء املعلمني يف عملية التعلم من الدورة برتقيةويدل على ذلك .العربية

،يف التدريس.٨٤%إىل٧٦،٦٨%لدورة الثانية بنسبةاىل ااألوىل 
منط املدرسني جيدة يف األداء، ألن املعلمني ميكن أن توفر تنفيذ 

بشكل واضح وصحيح، والتدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستدير
أن يكون وفقا معطيملقدمة يفهم الطالب ، النص املواد ميكن أن

.٧۰%يعين ملؤشرات النجاح
مقارنة ضد المالحظات الدينامية في ۹.۱الجدول 

س اللغة العربية لتالميذ الفصل الثاني في المدرسة الثانوية و در 
ةالثانيدورة الو ىدورة األولالباالنغ غواو في -باالنغ

No

.
مؤشر Siklus 1 Siklus 2

Pertemuan Persentase Pertemua Persentase
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n

II II II II

۱
.

الذين املتعلمون
حضروا عملية التعلم 

ااستمر 
۳۳ ۱۰۰% ۳۳ ۱۰۰%

۲
.

االذين يبصرو املتعلمون
خالل عملية الدرس

التعلم ااستمر التعلم 
استمر

۲٥ ٧٥،٧٥ ٣۰ ٩۰،٩۰ %

٣
.

واالذين طرحاملتعلمون
األسئلة على املعلم 
املتعلقة مبوضوع  اليت 

ن        و يفهمها املتعلمأقل 

٥ ۱٥،۱٥ % ٩ ۲٧،۲٧ %

٤
.

الذين تقدموا املتعلمون
الستكمال التدريبات 

ها املعلم معطياليت 
خالل عملية التعلم

استمرا

٥ ۱٥،۱٥ % ۱۰ ۳۰،۳۰%

٥
.

وادخلالذين ن و املتعلم
الغرفة أثناء واخرجو

استمراعملية التعلم 
۳ ۰٩،٩% ۱ ۰٣،٣%
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٦
.

ن الذين و املتعلم
املوضوع اليت واخلص

اية  أعطيت يف 
الدرس.

٦ ۱٨،۱٨ % ٩ ۲٧،۲٧ %

زيادة نشاط الطالب أثناء عملية التعلم هو واضحا من الدورة 
زيادة نشاط .اجلدول أعالهته يف ظاهر لدورة الثانية، وميكن ماىل ااألوىل 

أنشطة التعلم ويشارك الطالب مباشرة حبيث يصبح يف الطالب بسبب 
املعلمني تتصرف فقط كما و.قدممالطالب أكثر نشاطا يف التعلم 

امليسرين ويرشد الطالب عند احلاجة لذلك يتم تشجيع الطالب على 
ي مت ذم الاملبدأ العام بناء على املهايدري التفكري بأنفسهم لتكون 

لمعرفة فمبشاركة مباشرة من الطالب يف أنشطة التعلم .تعيينها املعلم
ا.دائمبصمة من قبل الطالب وسوف تعلق وصولاجلديدة احل
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الباب الخامس
الخاتمة  

الفصل االول   : الخالصات
اللغة العربية ن تعليمبأالصات خلبناء على نتائج البحث يف ا

مع تطبيق النمط التدريسي التعاوين بواسطة املكتب املستدير يعطي ترقية 
مهارة قراءة النصوص العربية لتالميذ الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية 

، ويتضح ذلك من عدد 2016-2017ة يباالنغ غواو لسنة الدراس-باالنغ
طالبا مع متوسط درجات من 16التالميذ الذين أمتوا املرحلة األوىل من 

مل يصل النجاح، وكذلك 70٪ مع تصويت املؤهلني من48.48نسبة 68.76
84طالبا مع درجة متوسط 33الطالب الذين أكملوا دورة ثانية ارتفع إىل 

ستدير املكتبامل. تطبيق النمط التدريسي بواسطة100%متوسط نسبة
ية التعلم مع تقييم مؤهلني عملتقيدالطالب يف تطبيق حيويةأيضا ميكن 
.تأهيال جيدا

الفصل الثاني   : المقترحات
للكاتب مبا يف ذلك ات أعاله، االقرتاحاتالصوبناء على اخل

:ما يلي
ين باملدرسة الثافصلبناء على تنفيذ البحث العملي يف ال.1

يرفع ، 2016-2017باالنغ غواو لسنة الدراسية-الثانوية باالنغ
التدريسي اقرتاحات أن ميكن للمعلمني تنفيذ ةالباحث
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اللغة العربية وذلك لتعزيز ةستدير يف ماداملكتببواسطة امل
، وتعزيز النشاط الطالىبالقدرات املعرفية لدى الطالب، و

تدريب الطالب على تطبيق اللغة طالب، والزيادة حافز 
.العربية يف احلياة اليومية

يف التدريس النهج يب عديدة اللغة العربية أسالوامدرس.2
التدريس ميكن تنفيذ هذا النهج أن خيتلف عملية حبيث تنفيذ 

وفقا هلذه املادة اليت سوف تعطى حىت يتمكن الطالب ال 
يف التعلم.يشعرون بامللل 

، خاصة لتعليم اللغة الرتبويآخر يف ةومن املتوقع أن باحث
التدريسي التعاوين بواسطة منط أن تنفيذ يبحثمن إضايف العربية حىت 

املكتب املستدير.
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