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 كلمة تمهيدية
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد 
 فأناأن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، 

يق واهلداية واملعرفة والفهم أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوف
تنفيذ  حىت متكنت من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "

إتقان  رفعفي  (Think-Pair-Share)التفكير و الزواج و المشاركة  نموذج
 ولوو  ،الرا ،الضمير من تالميذ الفصل السابع بالمدرسة الثانوية كريا مليا

الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية " كشرط من ية الشمال
بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 احلكومية مكاسر.
لقد واجهت مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 

ة هذه الرسالة خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتاب
باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين 

 واملشرفني واملشجعني منهم:
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عالء الدين  .1

اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 
ستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب املدير الثا،ي، املدير األول، واأل



 

 

الدكتور  واألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة املدير الثالثة، واألستاذ
الذين قد بذلوا جهودهم  ،نائب املدير الرابع م.أ. ،محدان جهانس

 وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية الرتبية و فضيلة  .2

شؤون التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. نائب 
العميد األول وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة 

الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد.  العميد الثانية وفضيلة األستاذ
د الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية نائب العمي

 الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، والدكتورة سيت  .3

عائشة خالق، م.فد. سكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية ومها 
 ان ساعدا،ي بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.اللذ

املشرف األول وفضيلة .حممد صابر عمر.، م. أغ الدكتورفضيلة  .4
املشرفة الثانية اللذان ساعداهنا وأرشداهنا  ، م. أ. غ. مانعةلدكتورة سيت ا

حىت انتهت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، 
 اللهم آمني.

هودهم وطاقاهتم يف ترقية ما مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا ج .5
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية. عندهم



 

 

ن، األب "رادينج" واألم " جوهرية ان احملبوبان العزيز اها الكرميافضيلة والد .6
ن قد ربياها تربية حسنة صاحلة منذ صغرها إىل سن الرشد ي" اللذ

وساعدها بقدر طاقتهما على إمتام دراستها وتسأل اهلل أن ميد يف عمرمها 
 وأن يرزق هلما الصحة والعافية و يهديهما صراطا سويا.

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب  .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها 

الرسالة وأمدوها مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد  الكتب املتعلقة هبذه
 هذه الرسالة.

رجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة  ال أوأخريا إ،ي
وعون بني لدي القراء والسيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وأسأل اهلل التوفيق 

 لعاملني.واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رب ا
 مكاسر،13 شوال1441 ه
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 تجريد البحث
 سيلفيا أرشد:  اسم الباحثة

 02022225222:  رقم التسجيل
 : التربية و شئون التدريس الكلية
 : تدريس اللغة العربية القسم
إتقان رفع في  (Think-Pair-Share)التفكير و الزواج و المشاركة  تنفيذ نموذج:  البحث

 ية.الشمال ولوو  ،الرا ،الفصل السابع بالمدرسة الثانوية كريا ملياالضمير من تالميذ 

رفع يف  (Think-Pair-Share)التفكري و الزواج و املشاركة  تنفيذ منوذج" :هذه الرسالة تتشرح عن 
. أهداف البحث "يةالشمال ولوو  ،الرا ،إتقان الضمري من تالميذ الفصل السابع باملدرسة الثانوية كريا مليا

وبعد تنفيذ منوذج  قبل السابع من تالميذ الفصلالضمري  كيف يتم إتقان ملعرفةسالة هي  ر هذه اليف 
يف تنفيذ و  من تالميذ الفصل السابعالضمري  اختالفات يف إتقانالتفكري والزواج واملشاركة و هل هناك 

 ية.الشمال ولوو  ،الرا ،املدرسة الثانوية كريا مليايف  التفكري والزواج واملشاركة منوذج غري تنفيذ

كان ، (Quasi Eksperimen) إن نوع البحث املستخدم هو البحث الكمي مع تصميم جتارب شبه
 Nonequivalent Control Grup) "تصميم البحث املستخدم هو "جمموعة التصميم غري املكافئ للتحكم

Design).  الرا، لووو  ،الثانوية كريا مليامن تالميذ الفصل السابع باملدرسة السكان املقصود هنا هو كل
يف هذا  طريقة مجع البيانات .طالًبا 51مع ما جمموعه  VIIB و VIIA يتكون من فصلني مها الشمالية

البيانات لنتائج البحث إحصائيني مها اإلحصاء البحث هي اإلختبار و التوثيق. استخدامت طريقة إدارة 
 .واإلحصائية التفضيليةالوصفي 
 𝛼  =14141/2اكثر من   (sig   )2 tailedبناًء على نتائج البحث اليت أجراها الباحثة، القيمة  

على الرغم من أهنا ال ختتلف كثريا عن الفصل الذي . مرفوض 0H أو  1415< 1417=
ميكن مالحظة ذلك  مقبول.  aH التفكري و الزواج و املشاركة أو ال ينفذ منوذج التعلم 
مع تباين قدره  64411على متوسط القيمة يف الفصل التجرييب وهو  من خالل احلصول

ميكن أن  .343451بتغري قدره  63412يف حني أن فئة التحكم هي  299433
إتقان الضمري من  رفعالتفكري و الزواج و املشاركة يف نستنتج أن تنفيذ منوذج التعلم 

 .ليست فعالة جدا الرا، لووو الشمالية ،تالميذ الفصل السابع باملدرسة الثانوية كريا مليا
 .، ميكن استخدام هذا البحث كمادة مرجعية ومقارنة إلجراء البحوثةملزيد من الباحث

 .حبيث يكون البحث يف املستقبل أفضل من قبله



 

 

 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول: خلفيات البحث
التعلم حىت ق جو التعلم وعملية يعد التعليم جهدا واعيا وخمططا خلل

 و كن الطالب من تطوير قدراهتم بشكل فعال على امتالك قوة روحية دينيةمي
والذكاء والشخصية النبيلة واملهارات اليت حيتاجها  ضبط النفس والشخصية

نعلم أن حياة األمة تتأثر بشدة بالعوامل  حنن 1والدولة.واجملتمع واألمة 
إذا كانت جودة التعليم منخفضة، فسوف ينتج عنها تد،ي نوعية  .التعليمية

فيما يتعلق  2113من عام  21 .رقم  كما هو مذكور يف القانون  .حياة األمة
 :من النظام األساسي للتعليم الوطين، واليت تنص على ما يلي 3باملادة 

"وظائف التعليم الوطين لتطوير القدرات وتشكيل الشخصية واحلضارة 
الذين هم كرمية من أجل تثقيف حياة األمة. يهدف إىل تطوير  الوطنية ،

إمكانات الطالب ليصبحوا بشرًا خملصني وقادرين ومبدعني ومستقلني 
 0ويصبحون مواطنني دميقراطيني ومسؤولني".

                                                             
، نظام التعليم الوطني ، الفصل األول أحكام عامة ، المادة  2222من عام   22القانون رقم 1

)جاكرتا: المديرية العامة للتعليم اإلسالمي ، وزارة األديان ،   الالئحة الحكومية  للتعليم RI ، الدستور و1

  8( ، ص. 2222
 
)جتكرتووتا الةادردوه اليت ووه لوليووون  ا  وو        القوااين  االوووااال الميا نووه لية اندوه سيااينموونت لنةووت دليووو   وتلليون 2

 8(  ص. 2002ازانة الاد    



 

 

حتدث  .اهلل سبحانه وتعاىل .ائماب اإلسالم من الناس أن يدرسو ديتطل 
معرفة، وسوف رفع درجة كالم اهلل سبحانه فرقا لألشخاص الذين لديهم 

 .11: 51سورة اجملادلة/  يف .وتعاىل
                         

                           

       3   
 

متجيد جدا الناس الذين  .أن اهلل سبحانه وتعاىل  اآلية أعاله تظهر ذلك
هذا دليل على أن التعليم أمر  .لديهم املعرفة ومدى ارتفاع درجة املعرفة واإلميان

لكي يكونوا  نسانميكن لآلية أيضا أن تكون دافعا لإل .مهم جًدا يف حياتنا،
 .متحمسني للدراسة
اللغة العربية اليوم حتديات، كيف تستمر مواد تعليم اللغة  يواجه معلم

العربية يف جذب انتباه الطالب وتشعر بأهنا ذات صلة حبياة األشخاص الذين 
  .يواصلون التغيري من أجل حتسني نتائج تعلم الطالب
يف عملية تدريس اللغات  واحدة من املشاكل اليت كثريا ما توجد

من  .هي اإلثراء، منهجية التدريس واالسرتاتيجية ، وخاصة العربية،األجنبية
الناحية املادية، فإن تعليم اللغة العربية يف عامل الرتبية اإلسالمية ليس مسألة 
                                                             

 345(  ص. 2002)جتاى الغر نها شت نل    an Qur’an dan Terjemah-Alالمكتبة الوطنية،  2 

 



 

 

إن املسلمني  4.لكن يف الواقع يعترب تدريس اللغة العربية أمرًا صعًبا وممالً  ،غريبة
القرآن  العرب مهم لتعلم فهمهم ملصطلحات التعاليم اإلسالمية، أي

من هنا، هناك حاجة إىل تأكيد املعلم يف العمل حبيث يبقى تعليم  5.واحلديث
 .اللغة العربية فعااًل وممتًعا

املدرسة الثانوية   يف ةاستنادا إىل نتائج املالحظات اليت أدىل هبا الباحث
ميكن مالحظة أن املعلمني جيرون عملية التدريس فقط مثبتة يف  كريا مليا

بتعلم  ةهلذا السبب، يهتم الباحث .خدمون الطريقة املباشرة فقطالكتاب ويست
يعد منوذج التعلم هذا منوذًجا   التفكري والزواج واملشاركة. اللغة العربية بنموذج

للتعلم ميّكن من حتقيق التعلم النشط من خالل تدريب الطالب على التفكري 
 .يف أزواج والقدرة على املشاركة استناًدا إىل تفكريهم

بإجراء األحباث حبيث يبقى التعلم  ةبناًء على الوصف أعاله، يهتم الباحث
باللغة العربية ممتًعا وممتًعا للتعلم ، واحد منهم هو من خالل تطبيق منوذج تعلم 

تنفيذ منوذج  . عنوان البحث الذي سيتم إجراؤه هو "التفكري والزواج واملشاركة
ن الضمري من تالميذ الفصل السابع إتقا رفعيف  التفكري والزواج واملشاركة

 "يةالشمال وباملدرسة الثانوية كريا مليا4 الرا4 لوو 
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 الفصل الثاني: مشكالت البحث
ات السابقة، فقدم هنا أسئلة اخللفيماقدمت الباحثة من بناًء على  

 :يلي جيعلها حتديدا ملشكالت البحث فيما
تنفيذ منوذج  قبل من تالميذ الفصل السابعالضمري  كيف يتم إتقان. 1

 ولوو  ،الرا ،املدرسة الثانوية كريا مليايف  التفكري والزواج واملشاركة
 ية؟الشمال

تنفيذ منوذج  بعد من تالميذ الفصل السابعالضمري  كيف يتم إتقان  .2
 ولوو  ،الرا ،املدرسة الثانوية كريا مليايف  التفكري والزواج واملشاركة

 ؟يةالشمال
يف  من تالميذ الفصل السابعالضمري  يف إتقان هل هناك اختالفات .3

املدرسة يف   التفكري والزواج واملشاركة منوذجتنفيذ و غري تنفيذ 
 ؟يةالشمال ولوو  ،الرا ،الثانوية كريا مليا

 الفروض الفصل الثالث:
الفروض هي إجابة مؤقتة ملشكالت البحث. من الفروض سيكون إجراء 

الفروض صحيحة أو غري صحيحة. و  مزيد من البحوث إلثبات إذا كانت
اختالفات يف تنفيذ وغري تنفيذ  هناك بذلك فإن الباحثة تقرتح الفروض: "



 

 

إتقان الضمري من تالميذ الفصل السابع  رفعيف  التفكري والزواج واملشاركةمنوذج 
 "يةالشمال ولوو  ،الرا ،باملدرسة الثانوية كريا مليا

 الفصل الرابع: توضيح معنى الموضوع
لتعريفات التشغيلية هي تعريفات تستند إىل خصائص األشياء احملددة ا
 . كن مالحظتهامتاليت 

لتجنب فهم املفاهيم وتشاهبها يف تفسريها، من الضروري التأكيد على 
 :عدة مصطلحات على النحو التايل

 التنفيذ .1

التنفيذ هو إجراء يتم تنفيذه بشكل منتظم على أساس التخطيط الدقيق 
 .األهداف املرجوةلتحقيق 
 التفكري والزواج واملشاركةمنوذج  .2

هي منوذج تعليمي  التفكري والزواج واملشاركةيعتقد منوذج التعلم التعاو،ي 
الطالب الذين لديهم قدرات خمتلفة  زوجيتم تنفيذه يف جمموعات من خالل 

 .من أجل التعاون مع شركائهم ومن مث تقدمي أفكارهم يف استنتاج واحد
 الضمري .3

 .هو الذي يظهر الناس واحليوانات والنباتات واألشياء غري احلية الضمري
 :الضمائر العامة اليت حنتاج إىل معرفتها هي أربعة عشر، وهي ولكن



 

 

  engkau (lk)  أ ْنت    dia (lk)  ُهو  

 engkau berdua  أ نْ ُتم ا  mereka berdua  مُه ا

 engkau semua (lk)  أ نْ ُتمْ   mereka (lk)  ُهمْ 

 engkau (pr)  أ ْنتِ   dia (pr)  ِهي  

 engkau berdua  أ نْ ُتم ا  mereka berdua  مُه ا

 engkau semua (pr)  أ نْ ُت          mereka perempuanُهن  

 saya   أ ن ا
 kami/kita حن ْنُ 

 ةسابقالدراسة ال الفصل الخامس:
الباحثون عدة نتائج ، وجد ةبناًء على نتائج البحث اليت أجراها الباحث

 :حبثية ذات صلة بعنوان البحث الذي سيقوم به الباحث على النحو التايل
أواًل، البحث الذي أجراه سييت رملة بعنوان "زيادة احلافز لتعلم 
الرياضيات من خالل التعلم التعاو،ي يفكر يف نوع الزوج يف طالب الصف 

أظهرت نتائج الدراسة أن حافز  ."غوواباينغ  الثالث احلكومية درسةامليف  بعالسا
هذا يدل على جناح زيادة  .تعلم الطالب يزداد مع كون املؤهالت عالية الكفاءة

لطالب مدرسة  التفكري والزواج واملشاركةالدافع التعلم من خالل تعلم تعاو،ي 
 غووا.باينغ  الثالث احلكومية



 

 

بعنوان "حتسني ثانياً، حبث أجراه أنديكا سوبيانتو الذي قام يف حبثه 

يف  التفكري والزواج واملشاركةذج تعلم و حافز التعلم يف الرياضيات مع تطبيق من

فصل دراسي  واحد كاينمدرسة اإلبتدئية احلكومية   طالب الصف السادس من

أظهرت النتائج أن متوسط النسبة ."العام األكادميي 2114/2115واحد 

، يف ٪ 51،9جتماع األوىل كانتاملئوية لقيم التحفيز التعليمي يف دورة اال

هذا يثبت  (.)فئة حتفيز عالية جداً   ٪15،6الدورة الثانية كان االجتماع الثا،ي 

ميكن أن حيسن من  التفكري والزواج واملشاركة  أنه من خالل تطبيق منوذج تعلم

التحفيز التعليمي للطالب يف موضوعات الرياضيات يف الصف السادس من 

  .ائية، منطقة كاين، بايتمدرسة كايني االبتد

ثالثًا، حبث أجرته اسكندر بعنوان "حتسني نتائج تعلم الطالب يف تعلم 
الرياضيات باستخدام النموذج التعاو،ي يف طالب الصف اخلامس من ثالثة 

وقد جنحت نتائج هذه الدراسة يف إظهار زيادة يف  .عشر مدرسة توهو االبتدائية
اليت أجريت  التفكري والزواج واملشاركة ذج التعلمو نتائج تعلم الطالب مبساعدة من

 التفكري والزواج واملشاركة. يف ثالثة عشر مدرسة توهو االبتدائية
 



 

 

 أهداف البحث و فوائده الفصل السادس:
 أهداف البحث .1

بناء على صياغة املشكلة أعاله، تتمثل أهداف كتابة هذا املقال فيما 
 يلي: 
تنفيذ منوذج  قبل السابع تالميذ الفصلمن الضمري  إتقان ملعرفة أ.

 ولوو  ،الرا ،املدرسة الثانوية كريا مليايف  التفكري والزواج واملشاركة
  .يةالشمال

تنفيذ منوذج  بعد من تالميذ الفصل السابعالضمري  إتقانب. ملعرفة 
 ولوو  ،الرا ،املدرسة الثانوية كريا مليايف  التفكري والزواج واملشاركة

 يةالشمال
يف  من تالميذ الفصل السابعالضمري  اختالفات يف إتقانج. ملعرفة 

املدرسة الثانوية يف  التفكري والزواج واملشاركة منوذج وغري تنفيذ نفذت
 يةالشمال ولوو  ،الرا ،كريا مليا

 فوائد البحث .2
 فوائد النظرية .أ

نفيذ لتوفري مزيد من الفهم لكيفية إنشاء التعلم النشط من خالل ت
 إتقان الطالب وفهمهم وخاصة يف مادة رفعيف  التفكري والزواج واملشاركةمنوذج 
 الضمري.

 
 



 

 

 عمليةالفوائد   .ب
 ةللباحث (1

كشكل من أشكال التعلم والتعلم الذي يتم مباشرة حول  
 .كيفية إنشاء التعلم النشط

 للمعلمني (2

كشكل من أشكال اإلهلام واالبتكار الذي حيفز املعلمني 
التدريس حبيث تظل عملية أنشطة على حتسني مهارات 

 .التعليم والتعلم يف الفصل مثرية وممتعة
 .للمدارس (3

ومن املتوقع أنه من خالل هذا البحث ميكن توفري 
 .املعلومات يف حماولة لتحسني وحتسني نوعية التعلم

 للطالب (4

يعد هذا البحث حافزًا للتعلم للطالب يف حتسني معرفتهم 
 .لم اللغة العربيةونتائج التعلم ، وخاصة يف تع

  



 

 

 يالباب الثان
 الدراسة المكتبية

 التفكير والزواج والمشاركةنموذج  تعريف الفصل األول:
 التفكري والزواج واملشاركةمنوذج  .1

هو إسرتاتيجية التفكري يف  التفكري والزواج واملشاركةمنوذج تعلم تعاو،ي 
واملشاركة واليت هي نوع من التعلم التعاو،ي املصمم للتأثري على أمناط  زواجال

وضعت ألول مرة من قبل  التفكري والزواج واملشاركةإسرتاتيجية  .تفاعل الطالب
 التفكري والزواج واملشاركة ذكر ذلك فرانك الميان وزمالؤه يف جامعة مرييالند

على افرتاض أن كل التالوة  .فيةهي طريقة فعالة لتغيري جو أمناط املناقشة الص
أو املناقشة تتطلب ترتيبات للسيطرة على الفصل ككل، واإلجراء املستخدم يف 

ميكن أن مينح الطالب املزيد من الوقت يف التفكري،  التفكري والزواج واملشاركة
يقدر املدرس أن فقط يكمل عرًضا قصريًا أو يقرأ  .للرد ومساعدة بعضنا البعض

التفكري  يُعترب هذا النموذج 6.مة، أو يصبح الوضع عالمة استفهامالطالب امله
أحد االسرتاتيجيات املهمة اليت جيب تطبيقها يف الفصول   والزواج واملشاركة

 .الدراسية وخاصة تلك اليت تضم العديد من الطالب
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  Think pair share أو التفكري يف املشاركة الزوجية هي طريقة بسيطة ولكنها
عندما يقدم املعلمون دروسا يف الفصل الدراسي، جيلس الطالب  .جًدامفيدة 

يقدم املعلم أسئلة إىل الفصل، ويطلب من الطالب  .يف أزواج مع فرقهم اخلاصة
التفكري يف إجابة من أنفسهم، مث التواصل مع شريكهم للتوصل إىل اتفاق مع 

ت اليت اتفقوا عليها وأخريًا، يطلب املعلم من الطالب مشاركة اإلجابا .اإلجابة
هذه االسرتاتيجية مثرية لالهتمام ومبتكرة إىل حد ما،  7مع الفصل بأكمله.

 .خاصة إذا مت تطبيقها يف املدارس اليت ال تزال منخفضة يف جودة التدريس

 التفكير والزواج والمشاركةخطوات نموذج الفصل الثاني: 

اخلطوات بشكل عام  أوضح يف كتابه أن وفقا لرتيانتو ابن بدار الطبا،ي
 :تعتقد أن مناذج مشاركة الزوج هي ثالثة، وهي

 (Thinking).: التفكري1اخلطوة 
يطرح املعلم سؤااًل أو مشكلة مرتبطة بالدرس، ويطلب من الطالب  

حيتاج  .استخدام بضع دقائق للتفكري بأنفسهم حول اإلجابة أو املشكلة
 .الطالب إىل توضيح أن التحدث أو العمل ليس جزًءا من التفكري
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  (Pairing)زواج: ال2اخلطوة 
ميكن  .بعد ذلك، يطلب املعلم من الطالب التزاوج ومناقشة ما اكتسبوه 

للتفاعل خالل الوقت احملدد توحيد اإلجابات إذا مت طرح سؤال أو توحيد 
عادة ال يعطي املعلم أكثر من أربع أو  .األفكار إذا مت حتديد مشكلة معينة

 .مخس دقائق لالقرتان
  (sharing).: املشاركة3اخلطوة 
األخرية، يطلب املعلم من كل زوج املشاركة مع كل الفصل  اتيف اخلطو  

من السهل أن تتجول يف الغرفة من شريك إىل شريك  .الذي يتحدثون عنه
استناًدا إىل التوضيح  1وتستمر حىت حيصل بعض األزواج على فرصة لإلبالغ.

هناك ثالث كلمات  التفكري والزواج واملشاركةأعاله، ميكننا فهم ذلك يف منوذج 
م إصالحه من خالل حنن كمعلم يت .رئيسية وهي التفكري واالقرتان واملشاركة

إرشادات اخلطوات، ولكن ما حنتاج إىل معرفته هو كيف خنلق أجواء تعلم 
 .الطالب باستخدام هذه الكلمات الرئيسية الثالث

 يشرحان خطوات منوذج Cucu Suhana و Nanang Hanafiah يف كتاب 
ى بالتفصيل ما ميكن عمله يف منوذج التدريس هذا عل التفكري والزواج واملشاركة

 :النحو التايل
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 .ينقل املعلم املواد األساسية والكفاءات املراد حتقيقها .أ
 .يُطلب من الطالب التفكري يف املادة أو املشكالت اليت يقدمها املعلم. ب
يُطلب من الطالب اإلقران بصديقهم التايل )جمموعة من شخصني(  .ج

 .والتعبري عن نتائج أفكارهم

 .صغرية، وتقدم كل جمموعة نتائج املناقشةيقود املعلم مناقشة عامة .  د
ع ويضيف مواد مل يكشف البدء من النشاط يوجه املناقشة حول املوضو . ه

 .الطالب عنها
 .املعلم يعطي استنتاجا.  و
 9غطاء..  ز
إلنشاء جو تعلم أكثر متعة وإثارة لإلعجاب، بعد اكتمال العرض   

اختبار فردي مث ينشئ درجة تطوير التقدميي للمجموعة، يقوم املدرس بإجراء 
لكل طالب ويعلن عن نتائج االختبار ويقدم مكافآت للطالب الذين 

يستطيع معظم األطفال حىت أن يقولوا إن  11حيصلون على أعلى الدرجات.
هبذا، سيشعر الطالب  .األطفال والبالغني سعداء باهلدايا اجملردة والسياقية

يف املنزل أو يف املدرسة عندما حيصل حبماس أكرب للدراسة النشيطة سواء 
 .املعلم على مكافأة
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 التفكير والزواج والمشاركة نقاط الضعف في نموذج الفصل الثالث:

العديد من أعضاء اجملموعة ال يفهمون مهامهم يف جمموعات، لذلك   .1
 .كثري من الطالب يبلغون عن ذلك حيتاج املعلمون إىل مراقبتها

اثنان فقط، لذا فإن األفكار اليت تظهر قليلة ألن عدد اجملموعات هو  .2
 .فقط

إذا كان هناك اختالف يف الرأي يف جمموعة وهناك نزاع أو سوء فهم،  .3
 .11ال يوجد وسيط

 الضميرتعريف  :رابعالفصل ال

 تعريف الضمري .أ

هو شكل من أشكال الضمري لألشخاص واحليوانات  الضمري
 الضمائر لديها جمموعة من الكلمات اخلاصة هبا يف .والنباتات و الكائنات احلية

ال ميكنها تغيري خط النهاية اسم اللذي  هذا هوعلم النحوى دعا إسم مبين  
ومع ذلك، فإن هذه  .أمل أو الكلمة اليت تؤثر عليه  على الرغم من اختالفه

الضمائر هلا تفردها اخلاص ألهنا تستخدم يف أشكال خمتلفة ولكن معا،ي هي 
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Kelas   42(  ص. 2008)جتكرتتا غرا ناا. 



 

 

ملزيد من أشكال التغيري يف الضمائر، حنن مطالبون بدراسة هذه  12ها.نفس
 .املعرفة كثريًا

اسم الضمري هو اسم للمتحدث أو الشخص األول، وللشخص املراد 
التحدث إليه أو الشخص الثا،ي، وكذلك الشخص الثالث أو الشخص الذي 

"أنا"   املثال هو حول الكلمة اليت تستخدم للمتكلم مثل الكلمة .تتم مناقشته
للشخص الذي تتحدث معه أو الشخص الثا،ي مثل الكلمة "انت" و 

هذا التفسري يكفي   13."هو"   وللشخص الثالث يكون املثال مثل الكلمة
ملزيد من تعزيز فهم القارئ وقد أوضح   .إلعطائنا فكرة عن املقصود بالضمائر

الذي هو املثال أعاله مثل "أنا" و "انت" و اسم الضمري كاتب يف كتابه ذلك 
واألكثر  .هي أوضح كلمة ألهنا موجهة إىل شيء مت حتديده "هو" و "حنن"
لذا، فإن   14ضمري املتكلم و ضمري املخاطب و ضمري الغائب. وضوحا هو

 .ا هي ستة واحد منهم هو ضمرياليت نعرفه املعريفة كلمة
  توزيع الضمائر .ب

 :الضمائر العامة اليت حنتاج إىل معرفتها هي أربعة عشر ، وهي
 

                                                             
؛  يت ورا ال االواد  داينفر ونل  0) ونت  ,Kaidah Perubahan Kata dalam Bahasa Arab نلو   02 

 .22(  ص. 2002لرس  

  Kaidah Tataى طةام   مةاد ألتياي الةتن  صوطتن  ك  مةا  حفن   ك ددب   مةا  ك ددب  شنك  صطتل05 

Bahasa Arab (Nahwu,Shorof, Balaghoh Bayan Ma’ani, Bade’)   ؛ جتكرتووتا دان اليوووام لوورد   5) وونت

 .085(  ص. 0110
) ونت  Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah Ajurumiyyah  الشون  شوة  الواد   مةوا اليردنو  04

 .21-28(  ص. 2003 ننتن  تنا الغنمنناا  ؛  تيااي:ا 08



 

 

  engkau (lk)  أ ْنت    dia (lk)  ُهو  

 engkau berdua  أ نْ ُتم ا  mereka berdua  مُه ا

 engkau semua (lk)  أ نْ ُتمْ   mereka (lk)  ُهمْ 

 engkau (pr)  أ ْنتِ   dia (pr)  ِهي  

 engkau berdua  أ نْ ُتم ا  mereka berdua  مُه ا

 engkau semua (pr)  أ نْ ُت          mereka perempuanُهن  

 saya   أ ن ا
 kami/kita حن ْنُ 

يف  15.هذا هو العدد اإلمجايل للضمائر بشكل عام واليت تعمل كموضوع
 :حني تنقسم الضمائر املستندة إىل موقعها يف املوضوع إىل ثالثة أجزاء، وهي

 ضمري املتكلم و ضمري املخاطب و ضمري الغائب.
 ماملتكل ضمري (1

ه، مثل  ، مها: متحّدث و حد املتكّلم إىل قسمنيريمينقسم ض
نفسه  الذي يوّسخ كلماملعظم نفسة أو مت كلممت و أناكلمة 

 .()باإلندونيسّية مثل حن ْنُ 
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 خماطب ريمض (2

الذي لديه موقع التحدث كذكر وأنثى  ضمري ضمري املخاطب هو
 :على سبيل املثال

 أنت )خمصص للرجل(.
 .أنت )خمصصة للمرأة(

 .أنتما )موجهة إىل شخصني متكلمني، رجال ونساء(
 أنتم )موجهة إىل العديد من الرجال الذين تتحدث معهم(.

 .)موجهة إىل العديد من النساء اليت تتحدثني إليها( أنت
 ضمري الغائب (3

اسم الضمريالذي يكون موضعه يف الشخص  ضمري الغائب هو
 :الثالث أو متت مناقشته، على سبيل املثال

 ُهو  = )موجه إىل الرجل الثالث(.
 هي = )موجهة إىل امرأة ثالثة(.

 .(مُه ا = )موجه إىل شخصني آخرين، رجل أو مرأة
 .ُهْم = )موجهني إىل العديد من الرجال من شخص ثالث(

 16(.ُهن  = )موجه إىل العديد من النساء من طرف ثالث
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 الباب الثالث
  طريقة البحث

 نوع البحث ومكانه: ولالفصل األ
 إن نوع البحث املستخدم هو البحث الكمي مع تصميم جتارب شبه

(Quasi Eksperimen)، يتم استخدام  .أي عن طريق أخذ فئتني مباشرة من السكان
 .فئة واحدة كفئة جتريبية ويستخدم الفصل اآلخر كفئة التحكم

كان تصميم البحث املستخدم هو "جمموعة التصميم غري املكافئ 
يتم  يف هذا التصميم، مل (Nonequivalent Control Grup Design) ."للتحكم
بشكل عام، يقدم منوذج  .التجريبية وجمموعة التحكم عشوائياً اجملموعة  اختيار

 17.البحث التجرييب هذا على النحو التايل

    

 

 

 :مالحظات
 =   X    العالج 

1O  =القيمة األولية للمجموعة التجريبية 
                                                             

  Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan واغنايا  02 

R&D)    :002(  ص. 2003) تيااي:ا الفبنلت  تيااي. 

   O0                    X             O2 

   O5                               O4 

 



 

 

2O  =قيمة اجملموعة التجريبية بعد معاجلتها 
2O  =القيمة املبدئية جملموعة التحكم 
4O  =11.القيمة النهائية جملموعة التحكم  

، بيبونتا الرا ،املدرسة الثانوية كريا مليا البحث يف مكان
 ية.الشمال ولوو  اجلنبية،

 المجموع الكلى و العينة النموذجية:ثانيالفصل ال

 اجملموع الكلى .أ

اجملموع الكلى هي والية تعميم تتكون من موضوع البحث هلكمية 
 19.وخصيصة معينة أثبتها البحث لدراستها ويليها سحب االستنباط

ال يقتصر اجملموع الكلى على األجسام / املوضوعات فحسب، بل 
يتألف أيًضا من البشر أو الكائنات أو احليوانات أو النباتات أو األعراض أو 

االختبار أو األحداث كمصادر للبيانات ذات خصائص معينة يف عالمات 
 21.إحدى الدراسات

                                                             
  Kuantitatif, kualitatif dan Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan واغنايا 08

R&D)   .002ص. 

   Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D) واغنايا 01 
  .002ص. 

 .008(  ص. 2002)جتكرتتا لت. ندننيت ثفلت   ,  Metodologi Penelitian Pendidikan رغايا  20



 

 

من تالميذ الفصل السابع باملدرسة السكان املقصود هنا هو كل 
مع  VIIB و VIIA يتكون من فصلني مها الرا، لووو الشمالية ،الثانوية كريا مليا

 .طالًبا 51ما جمموعه 
 2الجدول 

 تالميذتلخيص ال
Populasi Kelas VIII Jumlah Peserta Didik 

VII A 23 orang  

VII B 23 orang  

 

 العينة النموذجية .ب

  21.أجزاء اجملموع الكلى متتاز به هي جزء منالعينة النموذجية 
بأخذ العينات بسبب عدد السكان الذين أتاحوا  ةمل يقم الباحث

 .الدراسة ومل تكن هناك حاجة ألخذ عينات إلجراء البحث
 طريقة جمع البيانات:ثالثالفصل ال

طريقة مجع البيانات هي طريقة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على بيان 
كانت تقنية مجع البيانات يف هذه الدراسة هي احلصول على بيانات  .املشكلة

 : شكللضمري لطالب يفحول اختبار إتقان ا
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 اختبار .أ

التمارين وغريها من االختبار عبارة عن سلسلة من األسئلة أو 
األدوات املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والقدرات أو املواهب اليت 

 22ميتلكها األفراد أو اجملموعات.
، يستخدم االختبار لقياس التواجد أو الغياب ويراتنا سوجرويينوفقا ل

 23وحجم قدرة اجلسم قيد الدراسة.
 التوثيق .ب

ميكن أن تأخذ املستندات  .ةالتوثيق هو سجل لألحداث املاضي
املستندات يف شكل  .شكل صور أو كتابات أو أعمال ضخمة من شخص ما
وثائق يف شكل كتاب ،  .صور ، مثل الصور ، الصور احلية ، الرسومات وغريها

على سبيل املثال اليوميات ، تاريخ احلياة )تاريخ احلياة( ، والقصص ، والسري 
وثائق يف شكل أعمال مثل األعمال الفنية اليت  .الذاتية واللوائح والسياسات

 24.ميكن أن تكون يف شكل صور ، منحوتات ، مشوع وغريها
 
 

                                                             
؛ جتكرتوتا ندننيوت 03) ونت  ,Prosedur Penelitian atau Pendekatan Praktik   اهتن ونة  أندينلوا 22 

 .015(  ص. 2005ثفلت  

 .24ص.   Metedologi Penelitian.ادراتنت  اجتنادن   25 

   Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D Pendidikan: PendekatanMetode Penelitian اغنايا24 
 .522ص. 



 

 

 أداة البحث :رابعالفصل ال
هي أداة أو مرفق يستخدمه الباحثون يف مجع البيانات بغرض  أداة

تسهيل األمر وتكون النتائج أفضل، مبعىن كوهنا أكثر دقة وكاملة ومنهجية حبيث 
  25.التعامل معها يسهل

شكلة واجلوانب اليت جيب جيب أن تكون األدوات ذات صلة بامل
 .، من أجل احلصول على بيانات دقيقةدراستها

بناًء على الشرح أعاله ، فإن األدوات اليت تعمل على مجع البيانات أو 
 وسائل احلصول على البيانات واملعلومات حول مدى اكتمال هذه املناقشة هي

 .إتقان الضمري  ختبارا
اإلختبار هو أداة تستخدم لقياس مدى حتقيق الكفاءة اليت يتم تقدميها 

مت جتميع وتطوير اختبار إتقان الضمري لطالب  26.عادة يف شكل أسئلة ومهام
عنصرًا يف شكل خيارات  21الصف السابع من قبل الباحث مبا يصل إىل 

يح وفًقا للفئة اليت يتم تسجيل كل عنصر من عناصر السؤال الصح .متعددة
قدمها الباحث ، يف حني يتم منح كل عنصر مت اإلجابة عليه بشكل غري 

 .1صحيح أو فاتته وفًقا ملفتاح اإلجابة درجة 
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 :طريقة التسجيل هي كما يلي
 X 111عدد النقاط صحيح    =قيمة

 .جممع النقاط                                                

االختبارات املقدمة للطالب، يف هذه الدراسة، هناك العديد من 
 :شرحها على النحو التايل واليت يتم

هذا هو االختبار األويل الذي أُعطي  (Pre-Test) اإلختبار األول (1
للطالب ملعرفة قدرات الطالب املبدئية قبل تلقي 

 . (Treatment)العالج
وهو اختبار يُعطى للطالب بعد  (post-test)االختبار النهائي  (2

 .(Treatment)   معاجلتهم

أجريت هذه األداة ملعرفة نتائج التعلم للطالب، خاصة يف مادة 
 ية.لوو الشمال ،الرا ،باملدرسة الثانوية كريا مليا الضمائر يف الصف السابع

 طريقة إدارة البيانات:جامسالفصل ال
لإلجابة على مشكلة الصياغة البيانات هي تقنية تستخدم طريقة إدارة 

استخدمت تقنية حتليل البيانات لنتائج  .أو اختبار فرضية متت صياغتها مسبًقا
 .البحث إحصائيني مها اإلحصاء الوصفي واإلحصائيات االستنتاجية

 
 



 

 

 (Statistik Deskriptif) اإلحصاء الوصفي .1

يتم استخدام اإلحصاء الوصفي لوصف مستوى التمكن الذي 
جتميع  .الطالب يف املواد العربية خاصة يف مادة الدومري املعاجلةحصل عليه 

 :بيانات الرصد على النحو التايل
 إنشاء جدول توزيع الرتدد .أ
، والذي ميثل أكرب قيمة مطروًحا منها  (R) حدد نطاق القيم (1

 القيمة األصغر
R = Xt ─ Xr 

 :مالحظات
R   =نطاق القيمة 

Xt   =أكرب البيانات 

 Xr  = البياناتأ صغر 

   (K) حتديد العديد من بيانات فئة الفاصل (2
K = 0 + 5 5 log n 

 :مالحظات
K    =عدد الفصول الدراسية 

n= جمموع البيانات 

 حيسب طول الفصل الفاصل (3
P = 

𝑅

𝐾
 

 
 
 



 

 

 :مالحظات
P   =طول الطبقة الفاصل 

R   =نطاق القيمة 

= K  22 الطبقة الفاصل 

 (Mean)املتوسط (4

 

 

       

 

 :مالحظات
 = �̅�  متوسط   

if=   تردد 𝑖-ke  
ix=   21.القيمة املتوسطة 

  ( القيمة%متوسط النسبة املئوية ) (5
   (Persentase (%) nilai rata-rata) 

   

%100x
n

f
P  

 
 :مالحظات

      p =  النسبة املئوية 
= f تردد سعى النسبة 
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n = 29.عدد عينة املستجيبني 
 Standar Deviasi))  االحنراف املعياري (6

S = √∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
2− 

(∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖)2
𝑛

𝑛−1 

 :مالحظات
  = S االحنراف املعياري   

if=     تردد لكل فصل i–ke  
ix=   عالمة الفصلi-ke   
 �̅�=  متوسط  
n=  31عدد العينات 

 التصنيف .ب
ينقسم تصنيف الطالب إىل مخسة معايري بناًء على النسبة املئوية 

 .التصنيف على النحو التايل .اليت مت احلصول عليها
 0 الجدول

 فئة مستويات إتقان الضمير الطالب
Populasi Kelas VII Jumlah Peserta Didik 

0 - 51 Sangat rendah  

40 - 34 Rendah  

33 – 24 Sedang  

23 - 81 Tinggi  

10 - 000 Sangat tinggi50 
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 (Statistik Inferensial) حصائية تفضيليةاإل .2
ألغراض اختبار الفرضيات، يتم أواًل االختبار األساسي، أي اختبار 

 .الوضع الطبيعي واختبار جتانس التباين
 (Uji Normalitas Data) البيانات الطبيعيةاختبار  (1

االختبار الطبيعي هو اخلطوة األوىل يف حتليل البيانات على وجه  
يستخدم اختبار الوضع الطبيعي ملعرفة البيانات، سواء كانت البيانات  .التحديد

املستخدمة  chi-Kuadrat لالختبار، يتم صياغة صيغة .املستخدمة موزعة أم ال
 :تايلعلى النحو ال

 

      






k

i k

kk
hitung

E

Eo

1

2

2 )(


 

  :مالحظات 

               
2=    قيمة عددchi kuadrat     
 kO =  تردد املالحظات 
 kE =  تردد التوقعات  

   K =  عدد الفصول 
    

يتم احلصول  2حيث   2 hitung  ≥ 2tableمعايري االختبار العادي إذا 
 α = 2،25.32 على مستوى كبري  dk =)2-) (b2-(kمع  2على اجلدول من القائمة 

 اختبار التجانس (2
اختبار فرضية متجانسة هو فرضية اختبار ما إذا كانت عينة واحدة مع 
عينة أخرى لديها معادلة )متجانسة( وال تظهر اختالفًا كبريًا أو ما إذا كانت 
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الختبار التجانس استخدم  .هناك عمودين أو أكثر من عينة واحدة أو ال
 :مع الصيغة التالية F اختبار

  F =
𝑠2𝑏

𝑠2𝑘
   

   :مالحظات

  = 𝑆2b  varians الكبري 

= 𝑆2𝑘  varians الصغري 

 

، فإن التباين  F-tabelأكرب من F-hitung شرط اختبار التجانس هو إذا كان
فإن التباين  F-tabel أصغر من F-hitung ليس متجانساً والعكس صحيح، إذا كان

 .يكون متجانساً 
 اختبار الفرضية  (3

 :حتديد صيغة الفرضية (أ

1H : يف تنفيذ منوذج اختالفات  مافيهThink Pair Share  إتقان الضمري  رفعيف
 ولوو  ،الرا ،من تالميذ الفصل السابع باملدرسة الثانوية كريا مليا

 .يةالشمال

1H:  يف تنفيذ منوذج اختالفات  هناكThink Pair Share  إتقان  رفعيف
 ،الرا ،الضمري من تالميذ الفصل السابع باملدرسة الثانوية كريا مليا

 .يةالشمال ولوو 
 اخترب الفرضية  (ب



 

 

يستخدم التحليل اإلحصائي االستداليل الختبار فرضية البحث املقرتحة، 
مع املعادلة  α 1،15 =عند مستوى الثقة t واليت يتم إجراؤها بواسطة اختبار

 .التالية
t =

𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁(𝑁−0)

 

 :مالحظات
: tسعى املعامل 
: Md  االختبار بعد وما القبلي االختبار بني الفرقمتوسط (pre-

test dan post-test) 
: N عدد املوضوعات 

db  : 1ديسيبل حيددها-N.33  
يف تنفيذ منوذج اختالفات  هناك مع نتائج الدراسة، ميكننا معرفة ما إذا كان

يف حتسني إتقان الضمري من تالميذ الفصل السابع  التفكري والزواج واملشاركة
 .يةالشمال ولوو  ،الرا ،باملدرسة الثانوية كريا مليا
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 الرابع بابال
 تهاقشانمو نتائج البحث 

 نتائج البحثالفصل األول: 
نتائج هذه الدراسة هي إجابات لصياغة املشكلة اليت مت وضعها من  

استنادا إىل نتائج  .مؤقتة أو إجابة قبل، واليت ميكن بعد ذلك تعزيز فرضية
مث الرا، لووو الشمالية  ،املدرسة الثانوية كريا مليايف  ةالبحوث اليت أجراها الباحث

 :يتم احلصول على البيانات على النحو التايل

 التحليل اإلحصائي الوصفي .1

يف التحليل الوصفي للبيانات اليت متت معاجلتها ، كانت بيانات  
ي والبعدي يف فئة التحكم هو الفصل السابع ب وهو بدون االختبار القبل

والفصل التجرييب هيوالفصل التفكري و الزواج و املشاركة استخدام مناذج التعلم 
خالل عملية التفكري و الزواج و املشاركة السابع أ الذي يستخدم منوذج التعلم 

 .التحليل الوصفي هو على النحو التايل .التعلم
إتقان الضمري من تالميذ الفصل السابع تبار وصف نتيجة االخ (أ

باستخدام منوذج التعلم الرا، لووو الشمالية  ،باملدرسة الثانوية كريا مليا
 التفكري و الزواج و املشاركة.



 

 

املدرسة الثانوية كريا استنادا إىل نتائج البحث الذي أجراها الباحثة يف  
 :النتائج التاليةمث يتم احلصول على الرا، لووو الشمالية  ،مليا

 3الجدول 
 (VII A)  نتائج االختبار التمهيدي واالمتحان التمهيدي

No Nama Siswa Nilai 

Pre-test Post-test 

0 Abdul Gofur 88 98 

2 Alif Al-Faid 22 28 

5 Afdal 28 22 

4 Aril 72 72 

3 Citra Saskia 88 92 

2 Faisal 22 22 

2 Ivan Deva Saputra 82 78 

8 Ivan Aditia 22 88 

1 Livia Fitria Ramadani 78 98 

00 Mus’ap 48 72 

00 Muvidhatul Kha 92 122 

02 Nabila Nanda 88 72 

05 Nur Rahmadani 88 88 

04 Nesya Asha Umi 88 82 

03 Nasa’i 82 28 

02 Ridwan Nugroho 48 72 

02 Rian Adni 88 82 

08 Riswanda 42 28 

01 Rafli Aldi Maulana 28 22 

20 Sabila Fajar 22 72 

20 Salma Nur Fahira 48 22 

22 Silvia Putri Alfriani 82 88 

25 Tiara Tri Rohmaya 82 88 

24 Zyahra Putri Pratiwi 88 78 

23 Muhammad Riski 48 78 

 
 



 

 

 االختبار القبلي الطبقة التجريبية نتائج وصفية  (1
والذي ميثل أكرب قيمة مطروًحا منها القيمة (R) حدد نطاق القيم (أ

 .األصغر
     R = Xt ─ Xr  

                = 10 - 23 

           = 23 

 (K) حتديد العديد من بيانات فئة الفاصل (ب
      K = 0 + 5 5 log n 

    = 0+ 5 5 Log 23 

    = 0+ (5 5 X 0 4) 

= 0+3 

= 2 

  حيسب طول الفصل الفاصل (ت

P = 
𝑅

𝐾
 

   = 2352 

         = 00 

 4الجدول 
 الطبقة التجريبية االختبار القبلي توزيع التردد والنسبة المئوية

Interval Nilai Tengah (Xi) Frekuensi (Fi) Fi. Xi Persentase 

% 

23 – 53 50 4 020 02% 

52 – 42 40 3 203 20% 

42 – 32 32 3 220 20% 

38 – 28 25 2 022 8% 

21 – 21 24 2 048 8% 



 

 

80 – 10 83 2 313 28% 

Jumlah  23 05434 000% 

 
 احسب املتوسط (ث

 

 

 

           = 05434523  =38 02 

 الفصل التجريىب  اختبار جترييب نتائج التعلم الوصفي (2
، والذي ميثل أكرب قيمة مطروًحا منها القيمة  (R) حدد نطاق القيم (أ

 .األصغر
     R = Xt ─ Xr  

              = 000- 50 

            = 20 

 (K) حتديد العديد من بيانات فئة الفاصل (ب
K = 0 + 5 5 log n 

    = 0+ 5 5 Log 23 

    = 0+ (5 5 X 0 4) 

  = 0+3 

  = 2 
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i
i

k
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x

1

1



 

 

  حيسب طول الفصل الفاصل (ت

P = 
𝑅

𝐾
 

   = 20/2 

   = 02 

 5الجدول 
 الطبقة التجريبية االختبار القبلي توزيع التردد والنسبة المئوية

Interval Nilai Tengah (Xi) Frekuensi (Fi) Fi. Xi Persentase % 

50 – 40 53 2 20 8% 

40 – 32 42 0 42 4% 

35 – 24 31 4 25 00% 

23 – 22 20 00 200 40% 

22 – 88 85 4 552 02% 

81 – 000 13 4 580 02% 

Jumlah  23 05202 000% 

 

 احسب املتوسط (ث
 

 

 

 

= 05202523 

= 24 08 

ميكن االطالع على نتائج التحليل الوصفي لنتائج تعلم اللغة العربية  
 :التايل  444 للطالب بعد اختبار نتائج التعلم يف اجلدول
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 6الجدول 
 (VII.A)  تحليل بيانات ما قبل االختبار وما بعد االختبار في فئة التجربة

 الرا، لووو الشمالية ،المدرسة الثانوية كريا مليافي 
Statistik Deskriftif Pretest Posttest 

Jumlah Sampel 23 23 

Skor Maksimun 10 000 

Skor Minimum 23 50 

Rata-rata 38 02 24 08 

Standar Deviasi  20 51 02 50 

Variansi  402 08 211 55 

نتائج االختبار التمهيدي واالمتحان ، زاد متوسط قيمة استناًدا إىل  
نتائج تعلم اللغة العربية للطالب ، وإن مل يكن خمتلًفا كثريًا ، إال أن هذا يتضح 

بينما كانت قيمة االختبار البعدي  51416من قيمة االختبار التمهيدي البالغ 
64411. 

 7الجدول 
تعلم اللغة العربية للطالب في فئات االختبار القبلي والبعدي تسجل نتائج 

 (VII.A)  التجريبي فصلال

No  

Rentang 

 Nilai 

 

Kategori 

Kelas Eksperimen 

Pre-test Post-test 

Frekuens 

i 

Persent 

ase (%) 

Frekue 

nsi 

Persent 

ase (%) 

0 0 – 54 Sangat Rendah 5 02 0 4 

2 53 – 34 Rendah 1 52 2 8 

5 33 – 24 Sedang 4 02 4 02 

4 23 – 84 Tinggi 5 02 00 40 

3 83 – 000 Sangat Tinggi 2 24 8 52 

Jumlah  23 000 23 000 



 

 

بناًء على نتائج البحث الذي أجري ، فإن البيانات اليت مت احلصول  
عليها كما يف اجلدول أعاله ، أنه قبل تلقي العالج وإعطاء أفضل النتائج 

 9(  ، ٪ 12طالب يف فئة منخفضة للغاية) 3، هناك  إلتقانالضمري الطالب
  3(  ،٪ 16طالب يف الفئة املتوسطة)4  ( ،٪ 36طالب يف الفئة املنخفضة)
 24طالب  للفئة العالية جدا ) 6يف حني  (  ،٪ 12طالب يف الفئة العليا)

مث بعد احلصول على العالج واختبار نتائج اختبار إتقان الطالب مت  (.٪
طالب يف فئة  2 (  ،٪ 4طالب واحد يف فئة منخفضة للغاية) :وهي إجراؤها ،
طالب يف  11(  ، ٪ 16طالب يف الفئة املتوسطة)  4( ، ٪ 1منخفضة )
 (.٪32طالب  يف الفئة العالية جًدا) 1(  و ٪41الفئة العليا)
وهكذا ميكن أن نستنتج أن طالب الفصل السابع )أ( )الفصل  

كبرية كما يتضح من متوسط درجة الطالب قبل وبعد التجرييب( قد شهدوا زيادة  
قبل تلقي العالج الذي هو يف فئة الضمري   تلقي العالج وهو مستوى اإلتقان

بينما بعد تلقي  .٪36و فئة عالية  ٪16، فئة متوسطة  ٪ %41منخفضة 
 ٪ 16، وكانت الفئة املتوسطة  ٪ 12العالج ، كان يف فئة منخفضة من 

من هذه البيانات ، ميكن مالحظة أن هناك زيادة سريعة  .٪ 72والفئة العالية 
 .بعد معاجلتها ٪72يف الفئة العالية إىل  ٪36جًدا من 



 

 

إتقان الضمري من تالميذ الفصل السابع وصف نتيجة االختبار  .أ
بدون استخدام منوذج الرا، لووو الشمالية  ،باملدرسة الثانوية كريا مليا

 املشاركة.التفكري و الزواج و التعلم 

املدرسة الثانوية كريا استنادا إىل نتائج البحث الذي أجراها الباحثة يف  
 :مث يتم احلصول على النتائج التاليةالرا، لووو الشمالية  ،مليا

 8الجدول 
  (VII B)  نتائج االختبار القبلي والبعدي لفئة التحكم

 

No 

 

Nama Siswa 

Nilai 

Pre-test Post-test 

0 Adinda Talia S 23 80 

2 Aldhianzah 53 20 

5 Ariswan 30 20 

4 Arya Ardinata 43 43 

3 Cindi Aulia P 20 23 

2 Dianty 40 23 

2 Diyon Ramadan 53 30 

8 Elma Adelina 23 80 

1 Hanum Faiqatul H 23 10 

00 Henky K 43 23 

00 Muh. Afif 33 20 

02 Muh. Aril 43 43 

05 Muh. Aril S 30 53 

04 Muh. Putra 40 20 

03 Muh. Rohit 53 23 

02 Nabila 33 33 

02 Nia Ramadani 43 80 

08 Putri Amelia 20 23 

01 Riya Ayu B 30 13 

20 Salwa Nur S 18 23 

20 Wibhi Wijaya 28 80 

22 Muh.Rouf A 42 40 

25 Muh. Ali Wafa 22 23 



 

 

24 Hasriadi 22 50 

23 Muh. Nasrul H 88 20 

 فئة التحكم القبلي نتائج التعلم الوصفي (1
، والذي ميثل أكرب قيمة مطروًحا منها  (R) حدد نطاق القيم .أ

 القيمة األصغر
    R = Xt ─ Xr  

             = 75 - 15 

         = 61 

 (K) حتديد العديد من بيانات فئة الفاصل .ب
      K = 0 + 5 5 log n 

    = 0+ 5 5 Log 23 

    = 0+ (5 5 X 0 4) 

    = 0+3 

    = 2 

  حيسب طول الفصل الفاصل .ت

P = 
𝑅

𝐾
 

   = 61/6 

   = 11 

 2الجدول 
 توزيع التردد ونسبة االختبار القبلي فصل التحكم 

Interval Nilai Tengah (Xi) Frekuensi (Fi) Fi. Xi Persentase 

% 

03 – 23 20 0 20 4% 

22 – 53 50 4 024 02% 

52 – 43 40 8 528 52% 

42 – 33 30 3 233 20% 



 

 

32 – 23 20 4 244 02% 

22 – 23 20 5 205 02% 

Jumlah  23 05084 000% 

 

 احسب املتوسط .ث
 

 

 

 

= 05084523 

= 42 52 

 فئة التحكم البعدي نتائج التعلم الوصفي (2
، والذي ميثل أكرب قيمة مطروًحا منها  (R) حدد نطاق القيم (أ

 القيمة األصغر
     R = Xt ─ Xr  

             = 95 - 25 

           = 71 

 (K) الفاصلحتديد العديد من بيانات فئة  (ب
      K = 0 + 5 5 log n 

    = 0+ 5 5 Log 23 

    = 0+ (5 5 X 0 4) 

    = 0+3 

    = 2 

  حيسب طول الفصل الفاصل (ت
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P = 
𝑅

𝐾
 

= 71/6 

   = 12 

 22الجدول 
 فصل التحكمل توزيع التردد والنسبة المئوية الوصفى البعدي

Interval Nilai Tengah (Xi) Frekuensi (Fi) Fi. Xi Persentase 

% 

23 – 53 50 5 10 02% 

52 –42 42 5 022 02% 

48 – 31 34 2 008 88 

20 -20 22 8 328 52% 

22 – 85 28 2 342 28% 

84 – 13 10 2 080 88 

Jumlah  23 05328 000% 

 احسب املتوسط (ث
 

 

 

=

 05328523= 

= 25 02 

ميكن االطالع على نتائج التحليل الوصفي لنتائج تعلم اللغة العربية  
 :التايل 449 للطالب بعد اختبار نتائج التعلم يف اجلدول
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 22 الجدول
و اإلختبار البعدي في فصل التحكم  تحليل البيانات االختبار القبلي

(VII.B) 
 الرا، لووو الشمالية ،المدرسة الثانوية كريا مليافي 

Statistik Deskriftif Pretest Posttest 

Jumlah Sampel 23 23 

Skor Maksimun 23 13 

Skor Minimum 03 23 

Rata-rata 42 52 25 02 

Standar Deviasi  04,32 08 35 

Variansi  200 08 545 30 

حصلت على  و اإلختبار البعدي االختبار القبلي منبناء على النتائج  
متوسط قيمة نتائج تعلم اللغة العربية للطالب ، هذا واضح من قيمة االختبار 

 .63412بينما قيمة االختبار البعدي هي  47436القبلي 
مري للطالب يف فصل التحكم ، حيث الضلتحديد فئة مستوى إتقان  

( حبيث ميكن 111-1التعلم مع النطاقات )الفاصل الزمين لتصنيف خمرجات 
تصنيف فئة خمرجات التعلم لتحديد مستوى إتقان الطالب إلتقاهنا قبل 

 :االختبار القبلي والبعدي أدناه
 
 



 

 

 20الجدول 
فئات االختبار القبلي والبعدي في درجة تعلم اللغة العربية في تالميذ 

 (VII.B)الفصل السابع في فصل التحكم 
No  

Rentang 

 Nilai 

 

Kategori 

Kelas control 

Pre-test Post-test 

Frekue 

nsi 

Persent 

ase (%) 

Frekue 

nsi 

Persent 

ase (%) 

0 0 – 54 Sangat Rendah 2 8 2 8 

2 53 – 34 Rendah 05 32 3 20 

5 33 – 24 Sedang 3 20 4 02 

4 23 – 84 Tinggi 3 20 05 32 

3  83 – 000 Sangat Tinggi 0 0 0 4 

Jumlah   23 000 23 000 

  

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أنه قبل احلصول على  
( يف الفئة ٪1العالج وإعطاء نتائج اختبار تعلم الطالب ، يوجد طالبان )

( يف ٪21طالب ) 5( يف الفئة املنخفضة ، ٪52طالًبا ) 13املنخفضة جًدا ، 
( للفئة العليا وال يوجد طالب يف الفئة ٪21طالب ) 5الفئة املعتدلة ، بينما 

مث بعد أن يتم عالجها وتنفيذ نتائج تعلم الطالب يف مرحلة ما  .العالية جًدا
( ٪21طالب ) 5( يف الفئة املنخفضة جًدا ، ٪1بعد االختبار ، ومها طالبان )

( ٪52طالًبا ) 13( يف الفئة املعتدلة ، ٪16طالب ) 4يف الفئة املنخفضة ، 
 (.%4) بينما بالنسبة للفئة العالية جًدا ، يوجد طالب واحد



 

 

)فصل التحكم( شهدت زيادة  VIIB وبالتايل ميكن االستنتاج أن فئة 
ولكنها ليست سريعة كما يتضح من متوسط درجة الطالب قبل وبعد تلقي 

 ٪ 21العالج حيث كان مستوى نتائج التعلم قبل العالج يف الفئة العليا بنسبة 
بينما بعد تلقي العالج ، يكون متوسط مستوى نتائج التعلم يف الفئة العليا 

 .٪ 52بنسبة 
 التحليل اإلحصائي االستنتاجي .2

 اختبار نوعية البيانات .أ

قبل إجراء مزيد من معاجلة البيانات ، مت تنفيذ شرط أساسي  
لتغلب على اختبار احلالة الطبيعية مفيد ل .لالختبار ، وهو اختبار احلالة الطبيعية

يف إجراء اختبار  .ما إذا كان يتم إجراء البحوث اليت يتم إجراؤها عادة أم ال
باستخدام مستوى  Kolmogorov Smirnov احلالة الطبيعية ، مت استخدام اختبار

مث ال يتم توزيع البيانات بشكل  1415<(sig)إذا كان الرقم كبري  .1415داللة 
فيما يلي  .مث يتم توزيع البيانات عادة 1415<(sig) إذا كان الرقم كبري .طبيعي

 .نتائج اختبار احلالة الطبيعية الذي مت احلصول عليه
  



 

 

 .اختبار طبيعة بيانات االختبار القبلي والبعدي للفئة التجريبية (1
 23جدول ال

  Nilai Sig Keterangan 

Kelas Eksperimen Pre-test 0 042 Normal 

 Post-test 0,452 Normal 

 sigبناًء على نتائج اختبار احلالة الطبيعية ، يُعرف االختبار القبلي بقيمة 

.Asymp  (2ـtailed)  هذا يعين  .1415باستخدام مستوى كبري من  14147من
لذلك ميكن استنتاج أن بيانات  α (1415<14147) أكرب من sig أن قيمة

بينما بالنسبة لبيانات  .االختبار القبلي للفئة التجريبية يتم توزيعها بشكل طبيعي
وبالتايل يتم  α (1415<14436أكرب من )  sig االختبار البعدي ، تكون قيمة

 .توزيع قيمة االختبار البعدي للفئة التجريبية عادةً 
 لفصل التحكم.اختبار طبيعة بيانات االختبار القبلي والبعدي  (2

 24جدول ال
  Nilai Sig Keterangan 

Kelas Kontrol Pre-test 0,282 Normal 

 Post-test 0,521 Normal 

 sig بناًء على نتائج اختبار احلالة الطبيعية ، يُعرف االختبار القبلي بقيمة 

.Asymp (2ـtailed ) هذا يعين  .1415باستخدام مستوى كبري من  14712من



 

 

، وبالتايل ميكن استنتاج أن بيانات  α (1415<14712) أكرب من sig أن قيمة
بينما بالنسبة لبيانات  .االختبار القبلي للتحكم يتم توزيعها بشكل طبيعيفئة 

وبالتايل يتم  α (1415<14379) من أكرب  sig االختبار البعدي ، تكون قيمة
 .توزيع قيمة االختبار البعدي لفئة التحكم عادةً 

 اختبار جتانس البيانات .ب

التجانس يعد اختبار  .اختبار الشرط الثا،ي هو اختبار التجانس
مت  .مفيًدا ملعرفة ما إذا كان البحث الذي مت إجراؤه يأيت من نفس السكان أم ال

  .SPSS 16إجراء اختبار التجانس يف هذه الدراسة باستخدام اإلصدار من 
كانت معايري اختبار اجملموعات املتجانسة هي أن البيانات كانت متجانسة إذا  

كانت البيانات غري متجانسة إذا كانت بينما   1415<(sig)  كانت القيم املهمة
. فيما يلي قيمة التجانس الذي مت احلصول عليه  1415<(sig)  القيمة كبرية
 .SPSSمبساعدة 

 25جدول ال
Test of homogeneity of variances 

Levence Statistic Df0 Df2 Sig. 

430 0 48 05303 



 

 

القيمة أكرب من  .14515هي  sig بناء على الناتج أعاله ، فإن قيمة 
، ميكن أن  α (14515>1415) α  حيث 1415احملددة اليت تبلغ  α قيمة

 .نستنتج أن البيانات من كال الفئتني ومها فئة التحكم والفئة التجريبية متجانسة
 اختبار الفرضيات .ت

فيما يتعلق باختبار املتطلبات املسبقة للتحليل اإلحصائي ، مت احلصول  
توزع عادة نتائج التعلم يف الصف التجرييب وتوزعت عادة على البيانات اليت 

لذلك ، ميكن إجراء  .ومتجانسة وكذلك نتائج التعلم يف فئة التحكم ومتجانسة
  اختبار الفرضيات باستخدام صيغتني الختبار العينة أو اختبار العينات املستقلة

(Independent Samples Test)  يتم احلصول على البيانات التالية من اختبار
 (versi 12 Windows ). ويندوز 16اإلصدار  SPSSالفرضيات مبساعدة 

 26جدول ال
 ((Group Statistics إحصائيات المجموعة

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

hasil belajar eksperimen 23 2058000 02550023 5542023 

kontrol 23 2552000 08535523 5520223 

 

 
 

 



 

 

 27جدول ال
)Independent Samples Test) اختبار العينات المستقلة   

  
Levene's 

 lity of 

 Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2- 

Tail

e 

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

 Error 

Differi

e 

nce 

138Confidence  

Interval 

 of the  

Difference 

  Lower Upper 

Hasi

l 

 

belaj

ar 

Equal 

 

varian

ces 

assum

ed 

.430 .303 05411 48 .040 
252000

0 

350208
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املستقل على  t ، حصلت بيانات اختبار 15-4بناًء على اجلدول  
 14451بقيمة  F عينات اختبار لنتائج التعلم اخلاصة بالطالب على قيمة

. بناء α  =1415 ، جمموعة مستوى األمهية هيsig   )2 tailed)  =14141برقم



 

 

مث  16( SPSS)على نتائج املعاجلة مبساعدة احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 0H أو  𝛼 =14141/2 =1417 >1415 اكثر من   (sig   )2 tailedالقيمة 

وهكذا مت اختبار الفرضية املقرتحة من خالل البيانات ، ميكن . مرفوض
االستنتاج أن مستوى إتقان الطالب بناًء على بيانات خمرجات التعلم ، أي 

أعلى ، على الرغم  املشاركةالتفكري و الزواج و الفصل الذي ينفذ منوذج التعلم 
التفكري و الزواج من أهنا ال ختتلف كثريا عن الفصل الذي ال ينفذ منوذج التعلم 

 مقبول.  aH و املشاركة أو 
 28جدول ال

 مقارنة متوسط نتائج التعلم للفئة التجريبية وفصل التحكم
 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pre-test 
38 02 42 52 

Post-test 
24 08 25 02 

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة متوسط نتائج تعلم الطالب  
قبل وبعد تلقي العالج ، حيث قبل املعاجلة كان متوسط القيمة للفصل التجرييب 
والتحكم خمتلًفا قلياًل ، ولكن بعد تلقي العالج ، حدث متوسط قيمة الفصول 

أن نستنتج أن العالج مع منوذج التعلم التجريبية والتحكمية زيادة ولكن ميكن 
 .لتحسني إتقان الضمري ال خيتلف كثريا التفكري و الزواج و املشاركة

 بحث النتائج الفصل الثاني:



 

 

مستوى اإلتقان هو عملية تنفذ للحصول على مستوى أفضل من 
ميكن رؤية مستوى إتقان الطالب أو الطالب من خالل نتائج  .املعرفة واملعرفة

ميكن استنتاج نتائج التعلم اجليدة أن مستوى السلطة على املادة جيد  .التعلم
 .أيًضا

يف الفصل التجرييب من خالل  ةبناًء على نتائج البحث اليت أجراها الباحث 
يف عملية التعلم وفئة التحكم اليت ال  التفكري و الزواج و املشاركةمنوذج  نفيذت

يف عملية التعلم لتالميذ الفصل  كةالتفكري و الزواج و املشار تنفذ النموذج 
ميكن أن يوفر معلومات  الرا، لووو الشمالية ،باملدرسة الثانوية كريا ملياالسابع 

من خالل توفري العالج يف الفصل الدراسي ميكن أن تزيد من حتسني إتقان 
يتأثر مستوى إتقان الطالب من ذوي املستويات العالية  .الطالب ونتائج التعلم

ة بناًء على قيمة نتائج التعلم أيًضا بعدة أسباب ، أحدها عملية واملنخفض
مع تطوير مناذج التعلم اليت تتطور بشكل متزايد ، ميكن  .التعلم النشط أم ال

من خالل ذلك ، يتم التشديد  .أن تساعد املعلمني يف خلق التعلم النشط
حبيث يعمل  على أن يكون املعلم مبدًعا قدر اإلمكان ملعاجلة منوذج التعلم

 .بشكل جيد وممتع
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الباب الخامس
 الخاتمة

 ةالفصل األول: الخالص

بناًء على نتائج البحث اليت أجراها الباحثة ، مت احلصول على نتائج من 
 :نتائج الدراسة على النحو التايل

نتائج تعلم متعلمي اللغة العربية خاصة يف مادة الضمري اليت يتم  .1
يف  التفكري و الزواج و املشاركة منوذج التعلمتدريسها باستخدام 

عند  الرا، لووو الشمالية ،باملدرسة الثانوية كريا ملياالفصل السابع 
إعطاء االختبار التمهيدي ، تكون نتائج تعلم الطالب استناًدا إىل 
النتائج املسيطرة يف فئة منخفضة وعندما يتم منح االختبار البعدي 

هذا يدل على أن هناك زيادة يف نتائج تعلم  .ااملهيمن يف الفئة العلي
الرا،  ،باملدرسة الثانوية كريا مليااللغة العربية للطالب الفصل السابع 

 التفكري و الزواج و املشاركة.مع عالج مناذج التعلم  لووو الشمالية
نتائج تعلم متعلمي اللغة العربية خاصة يف مادة الدومري اليت ال يتم  .2

يف  التفكري و الزواج و املشاركةم منوذج التعلم تدريسها باستخدا



 

 

عند  الرا، لووو الشمالية ،باملدرسة الثانوية كريا ملياالفصل السابع 
إعطاء االختبار التمهيدي ، تكون نتائج تعلم الطالب استناًدا إىل 
النتائج املسيطرة يف فئة منخفضة وعندما يتم منح االختبار البعدي 

هذا يدل على أن هناك زيادة يف نتائج تعلم  .ليااملهيمن يف الفئة الع
الرا،  ،باملدرسة الثانوية كريا مليااللغة العربية للطالب الفصل السابع 

التفكري و  على الرغم من أهنا ال تنفذ منوذج التعلم لووو الشمالية
 الزواج و املشاركة.

ري هناك اختالفات بني نتائج تعلم اللغة العربية خاصة يف مادة الضم .3
التفكري و الزواج  ذج تعلمو للطالب الذين يتم تدريسهم باستخدام من

 مع الطالب الذين مل يتعلموا باستخدام منوذج التعلمو املشاركة 
باملدرسة الثانوية كريا يف الفصل السابع  التفكري و الزواج و املشاركة

ميكن  .مع اختالف ال خيتلف كثريا الرا، لووو الشمالية ،مليا
مالحظة ذلك من خالل احلصول على متوسط القيمة يف الفصل 

يف حني أن فئة  299433مع تباين قدره  64411التجرييب وهو 
ميكن أن نستنتج أن  .343451بتغري قدره  63412التحكم هي 

التفكري و الزواج و املشاركة يف حتسني إتقان تنفيذ منوذج التعلم 
الرا،  ،باملدرسة الثانوية كريا مليا الضمري من تالميذ الفصل السابع

ليست فعالة جدا ، يف هذه احلالة نتائج إتقاهنا أو  لووو الشمالية



 

 

التفكري و  نتائج تعلم اللغة العربية يف مادة الضمري يتم تنفيذ منوذج
أو ال يف الفئة املتوسطة بفارق بسيط جًدا يف  الزواج و املشاركة

 .النتيجة

 تالمقترحاالفصل الثاني: 

، ميكن أن تسهم هذه  ةفيما يتعلق بنتائج البحث اليت أجراها الباحث 
 :الدراسة يف عملية تعلم اللغة العربية ، ويقرتح

ميكن للطالب أن ينمووا الدافع واحلماس وأساليب التعلم اإلبداعية  .1
 .واملمتعة

بالنسبة للمعلمني، من املأمول أن يكون جو التعلم أكثر إثارة  .2
وإشراك الطالب يف عملية التعلم حبيث يتم تدريب الطالب لالهتمام 

على العثور على معلوماهتم اخلاصة، وتبادل املعلومات، وبناء تعاون 
 .جيد يف التعلم

، ميكن استخدام هذا البحث كمادة مرجعية ومقارنة ةملزيد من الباحث .2
 .حبيث يكون البحث يف املستقبل أفضل من قبله .إلجراء البحث
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 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kelas kontrol 28 122021 2 .21 28 122021 

posttest 28 122021 2 .21 28 122021 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

kelas kontrol Mean 4904222 2092874 

981 Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4204228  

Upper Bound 8802972  

81 Trimmed Mean 4907222  

Median 8202222  

Variance 2110282  

Std. Deviation 1048287E1  

Minimum 18022  

Maximum 78022  

Range 22022  

Interquartile Range 22022  

Skewness -.122 .424 

Kurtosis .247 .922 

posttest Mean 2202222 2072278 

981 Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 8808492  

Upper Bound 7208824  

81 Trimmed Mean 2208882  

Median 2802222  

Variance 2420822  

Std. Deviation 1088228E1  

Minimum 28022  

Maximum 98022  

Range 72022  

Interquartile Range 22022  

Skewness -.429 .424 

Kurtosis -.492 .922 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kelas kontrol .299 28 .222* .978 28 .782 

posttest .129 28 .222* .988 28 .279 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   



 

 

 

 

kelas kontrol 

 

 

kelas kontrol Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     0011        0 .  5 

      ,11        2 . 

     0011        3 .  1555 

     0011        0 .  1115555 

     0011        5 .  111555 

     0011        0 .  1155 

     3011        0 .  155 

 

 Stem width:     01011 

 Each leaf:       0 case(s) 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posttest 
 

posttest Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     0011        2 .  5 

     2011        3 .  15 

     3011        0 .  155 

     2011        5 .  15 

     5011        0 .  11555 

     0011        0 .  111555 

     0011        8 .  1111 

     2011        9 .  15 

 

 Stem width:     01011 



 

 

 Each leaf:       0 case(s) 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil belajar    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.482 1 48 .828 

ANOVA 

hasil belajar      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7220222 1 7220222 20242 .142 

      

Within Groups 184280222 48 2210417   

Total 121820222 49    



 

 

UJI KOMPETENSI PENGUASAAN DHOMIR 

SISWA KELAS VII MTS KARYA MULYA 

Nama : 

Kelas : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf  a, b, c atau d !  

1. Berapa jumlah dhomir secara umum dalam bahasa Arab.... 

a. 11     c. 11 

b. 11     d. 11 

1. Dalam bahasa Indonesia, dhomir artinya.... 

a. Kata sifat    c. Kata penghubung 

b. Kata ganti    d. Kata kerja 

1. Dia seorang laki-laki sedang menyapu lantai masjid, kalimat yang bergaris 

bawah adalah dhomir... 

a.   هُو     c.   أ ْنت  

b. أن ا     d.   أ ْنت 

1. Kamu laki-laki yang paling gagah di kelas ini, kalimat yang bergaris 

bawah adalah dhomir... 

a. أن ا     c.   أ ْنت 
b.   أ ْنت     d.  ُن ْحن 

5. Dhomir  َّهُن diperuntukkan kepada... 

a. Mereka perempuan  c. Saya 

b. Kalian semua laki-laki   d. Kita 

6. Dhomir  َّأ ْنتُن  diperuntukkan kepada... 

a. Saya perempuan   c.  Mereka berdua laki-laki 

b. Mereka laki-laki   d. Kalian semua perempuan 

7. Kata ganti saya dalam bahasa Arab adalah dhomir... 

a.  ُن ْحن     c.   ه ي 

b. ا  أ ن ا .d     هُم 

8. Kami semua hari ini berangkat liburan, kata kami pada kalimat tersebut 

adalah dhomir... 

a.  ُن ْحن     c.   ه ي 

b. ا  أ ن ا .d     هُم 

9. Kata ganti yang tepat untuk dhomir  ا  ...adalah أ ْنتُم 

a. Kalian semua laki-laki  c. dia seorang perempuan 



 

 

b. Mereka berdua laki-laki  d. Kalian berdua perempuan 

11. Dia seorang perempuan sedang mencuci piring, kalimat yang bergaris 

bawah sebagai dhomir... 

a.   أ ْنت     c.   هُو 

b.   ه ي     d.  ْهُم 

11. Saya melihat Ibu guru itu memberikan buku kepada mereka dua orang 

laki-laki yang ada di depan kantor, kalimat yang bergaris bawah sebagai 

dhomir... 

a.   ْحنُ ن      c. ا  هُم 

b.   ه ي     d.   أ ْنت 

11. Kalian semua laki-laki harus bisa menendang bola, kalimat yang bergaris 

bawah adalah dhomir... 

a.  ْأ ْنتُم     c.  َّأ ْنتُن 

b. ا  أ ْنت   .d     أ ْنتُم 

11. Kamu seorang perempuan yang pandai memasak, kalimat yang bergaris 

bawah adalah dhomir... 

a.  َّأ ْنتُن     c.   ه ي 

b.  ْهُم     d.   أ ْنت 

 ..kata ganti yang tepat untuk dhomir tersebut adalah , هُمْ  .11

a. Dia seorang perempuan  c. Mereka laki-laki 

b. Kalian laki-laki   d. Dia seorang laki-laki 

 ...kata ganti yang tepat untuk dhomir tersebut adalah ,ن ْحنُ  .15

a. Saya     c. Dia seorang perempuan 

b. Mereka berdua perempuan d. kami/kita 

16. Mereka dua orang perempuan yang sedang membeli ikan di pasar, kalimat 

yang bergaris bawah adalah dhomir... 

a. ا ا .c     أ ْنتُم   هُم 

b.  ْأ ْنتُم     d.  َّهُن 

17. Mereka semua laki-laki yang rajin bekerja dan giat berusaha, kalimat yang 

bergaris bawah adalah dhomir... 

a.  َّهُن     c.  ْأ ْنتُم 

b.  َّأ ْنتُن     d.  ْهُم 

18. Kata ganti yang tepat untuk dhomir  َّهُن adalah... 

a. Mereka berdua perempuan c. kami/kita 

b. Dia seorang perempuan  d. mereka semua perempuan 

19. Kata ganti yang tepat untuk dhomir أ ن ا adalah... 

a. Kami/kita    c. dia seorang perempuan 

b. Saya    d. mereka semua laki-laki 

 



 

 

11. kalian semua harus lulus ujian pada hari ini, dhomir yang benar untuk 

kalimat kalian semua adalah... 

a.  ْأ ْنتُم     c. ا   أ ْنتُم 

b. ا  هُمْ  .d     أ ْنتُم 

 

 

 

 

 

 Kejujuran adalah kemenangan yang abadi  
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