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 - Think - Pair) “ ةشاركمج و ا زو و  َتفكت “ تعاونّ التعلم الطريقة  تطبيق تأثَت

Share  ) بادلدرسة العالية الفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل
 غوى. ةباووباوو منطقمدان 
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 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية   

 مكاسر
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 الرسالة التصريح بأصالة
 

ت إذا كانت يف يوم آو  الرسالة من عملها بالنفس،أن ىذه  ةالكاتب صّرحت
اعدة الشخص نتحال أو مساأو  يةأهنا نتيجة تقليد مربىن أو مثبت بدليل على

 حصلت عليهاوالشهادة اليت  الىت كتبتها فهذه الرسالة اآلخر كلها أو بعضها،
 باطلتان للحكم. ةالكاتب

 
 

 ى 1734 شعبان      غووا، -مسات     
  م  6172 مايو                                                         
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 رحمةالفتح 
 61611777171ت/  
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   موافقة المشرفين
، رقم التسجيل:  رحمةالفتح  ةبعد اإلطالع على الرسالة ادلقدمة من الطالب

 تعاونّ الم يتعلالطريقة  تطبيق تأثَت بادلوضوع: "، 61611777171ت/
 العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل (  Think – Pair- Share)  “ ةشاركمج و ا زو و  َتفكت“

، وبعد باووباوو منطقة غوى بادلدرسة العالية مدان الفصل األول لدى تالميذ 
ستوفت ُت، على أن الرسالة ادلذكورة قد إاإلصالحات نقرر، ادلشرف ءإجرا

 ناقشة.ادل ةصاحل الشروط العلمية ادلطلوبة، وأن الرسالة
 

 ى 1734   مجادى اثّانية 61  غووا-مسات         
 م    6172   مارس 1           

 
  األوىل ةادلشرف

 
 

  احلاجة عمرة قاسم، م.أ ةالدكتور 
 000220000222200220: التوظيفرقم 

 ادلشرؼ الثاين        
 
 
 رىف, س.أ.غ, م. فد. أ

 000020200000200220 رقم التوظيف:
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 عتماد الرسالةإ
 كان ،61611777171، الرقم اجلامعي: رمحة الفتح : ةادلقدمة من الطالب العلمية ىذه الرسالة

  ًتقيةل (  Think – Pair- Share)  “و زواج و مشاركة  فكَتت“ طريقة التعليم التعاونّ  تطبيق تأثَت عنواهنا "
قد ناقشتها جلنة  "باووباوو منطقة غوى بادلدرسة العالية مدان الفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات

التاريخ  اخلميساليوم  لدين اإلسالمية احلكومية مكاسر يفجبامعة عالء ا التدريسوشؤون  ادلناقشة لكلية الًتبية
قد قبلت الستيفاء بعض الشروط ادلطلوبة للحصول  ،ى 7341 رجب 62ادلوافق للتاريخ م  6172 مايو 6

 يف قسم اللغة العربية بكلية الًتبية بإصالحات.الًتبية اإلسالمية  ليسانسدرجة على 
 جلنة ادلناقشة:
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 (     )             أ..فدم س.فد, ، ىمو فهنر  سيت:  السكرتَت 

 (             )    م. أغ. ل.س.ماوردي جالل الدين، حممد الدكتور احلاج:  ادلناقش األوىل
 (     )      عائشة خالق، س.أغ.، م. فد. سيت:  الثانية ةادلناقش
 (            )                 .أ م, قاسم مرةع احلاجة الدكتور:  األول ةادلشرف

 (   )                                        رىف, س.أ.غ, م. فد. أ:  الثانية ادلشرؼ
 م 6172 مايو  6ى/ 7341 رجب 62مكاسر، 

 
 
 

 جبامعة عالء الدين وشؤون التدريس كلية الًتبية
 اإلسالمية احلكومية مكاسر

 العميد
 
 
 

 .م. أغل.س.، الحاج محمد أمري الدكتور
 701417616114767117رقم التوظيف: 
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 كلمة تمهيدية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على سيدنا 
 ونبينا حممد صلى اهلل عليو وسلم خامت األنبياء وادلرسلُت الذي ال نبػي بعده وعلى آلو

 وأصحابو ومن تبعو بإحسان إىل يوم الدين.
الصحة والتوفيق واذلداية وادلعرفة  أعطاينوبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي   

والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط ادلطلوبة 
 وشؤون التدريس ة يف كلية الًتبيةالعربي قسم اللغةبالًتبية اإلسالمية  ليسانسللحصول على 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 خدمةو  اهلل بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة يف كثَتة مشكالت الباحثة واجهت لقد

 الرسالة ىذه كتابة انتهت حىت معاجلتها يف الباحثة استطاعت بعض األساتيذة واألصحاب
 وادلشرفُت ادلساعدين ىؤالء على اجلزيل الشكر تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة

 :منهم وادلشجعُت
 و شؤون التدريس عميد كلية الًتبية ، م أ.غاحلاج حممد أمري، ل. س. الدكتوراألستاذ  .7

ونوابو الدكتور موجلونو داموبويل، م.أ.غ. الذي قد بذل جهوده وأفكاره يف توجيو كلية 
 الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

و الدكتورة سيت عائشة رئيس قسم اللغة العربية، ، إالدكتور محكا اليس، م. ت ح  .6
اللذان ساعداين بتقدمي ومها ًتبية قسم اللغة العربية يف كلية ال سكَتتَتةخالق، م.فد. 

 بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.



 و
 

كادلشرفة األوىل ورىف,س.أ.غ. م. فد.أ.، كادلشرؼ . احلاجة عمرة قاسم، م.أ ةالدكتور  .0
الثاين الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم 

 نعمو عليهما إن شاء اهلل.
األب ) أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل وأطيب الدعوات لوالدّي الكرميُت وإين ال .2

ين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد اقد رب آلئا (جهرية  "حممد " واألم "
مام دراسيت وأسأل اهلل أن يطيل عمرىم وميد ذلم ػين بقدر طاقتهم على إتو وساعد

 صراطا سويا. الصحة والعافية ويهديهم
 يف غرفة واحدة سنوات معا3 ، واليت  6177قوة جندي التعليم العربية أصدقاء يعمج .0

  .ىذه الروحالدعم خالل و  شكرا لدعمكم روح العطاءدائما و 
وأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون ذلا منفعة وزيادة وعونا بُت 

الرسالة, ونسأل اهلل التوفيق واذلداية يف تنظيم ىذه لدى القرّاء وال سيما القواعد ادلتعلقة هبذه 
 الرسالة, آمُت يا رّب العادلُت.
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 دفتر الجداول

 التعليم التعاوينخطوات  .0.0جدول 

 التالميذ مهارات طبقة.  0.0جدول 

باووباوو  عالء الدين مدان العاليةادلدرسة أوضاع ادلدرسُت ىف . 2.0جدول 

6172-6172 

 باووباووعالء الدين  مدان العاليةادلدرسة  أما الوسائل ادلتوفرة يف .2.0جدول 

6172 

عالء الدين  مدان العالية درسةبادل الفصل األولنتائج امتحان  .2.0 جدول

و  َتفكتالتعلم التعاوّن دون تطبيق ب 6172للسنة   واو وباو ب

  ( Cooperative Type Think- Pair- Share (TPS)) ةشاركمج و ا زو 

عالء الدين  مدان العالية درسةبادل ولاال فصلالنتائج امتحان . 2.2جدول 

 -Cooperative Learning Type Think- Pair)  6172للسنة  واو وباو ب

Share) 
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 نقاط متوسط حلساب ساعدجدول ادل .2.0جدول 

 االحنراؼ ادلعياري حلساب ساعدجدول ادل. 2.0 جدول

نقاط متوسط حلساب ساعدجدول ادل .2.0 جدول

  االحنراؼ ادلعياري حلساب ساعدجدول ادل. 2.0جدول 

 طريقة تطبيق تأثَت اللغة العربية التالميذ تعلم نتائج تصنيف أنواع.  2.0جدول 

  (  think- pair- share ))    “ ةشاركمج و ا زو و  َتفكت“ تعلم تعاون

 للسنة واو وباو بالدين  عالء مدان العالية درسةبادلالفصل األول 

6172 

 صغراألكرب و األفاريان النتائج .  2.02جدول 
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 تجريد البحث
  رحمة الفتح :  اسم الباحثة

 61611777171:  الرقم اجلامعي
 -think- pair)“و زواج و مشاركة  فكَتت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثَت : موضوع الرسالة

share  ) بادلدرسة العالية الفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل
 .غووا منطقة باووباوومدان 

 
 -think)  “و زواج و مشاركة  فكَتت طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثَتىذه الرسالة تبحث عن 

pair- share  ) باووباوو منطقة بادلدرسة العالية مدان الفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل
 كيف كان  تطبيق طريقة التعلم التعاوينالبحوث أو ادلشكالتُت اليت ستبحث عنها يف ىذه الرسالة ىي:  . غوى

الفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات يف ترقية (( think- pair- share  و زواج و مشاركة فكَتت
و زواج و  فكَتاستخدام التعلم التعاون تىل ىناك ترقية اثر  ؟ باووباوو منطقة غوىبادلدرسة العالية مدان 

بادلدرسة العالية الفصل األول لدى تالميذ يف ترقية مفردات اللغة العربية   (( think- pair- share  مشاركة
  ؟باووباوو منطقة غوىمدان 

مداين عالء الدين  بادلدرسة العاليةاألول  فصلال تالميذمجيع اجملموع الكلي يف ىذا البحث ىو 
تلميذا ويسمى ىذا ,  28تلميذا. والعينة النموذجية كذلك يعٌت  28كان عددىم باووباوو منطقة غوى.  

البحث حبث اجملموع الكلي. وحلل ىذه ادلشكالت استخدم البحث يف ميدان البحث استخدامت طريقة 
الباحثة الطريقة الوثيقية  ففي مجع ادلعلومات استخدمت طريقة مجع ادلواد وطريقة حتليل ادلوادالبحث التجريبػي، 

 .الوثيقةوادلالحظة و  اإلختبارويف مجع ادلواد استخدمت الباحثة الطريقة واالمتحان النهائي وادلراقبة؛ 
 -think- pair)“ و زواج و مشاركة فكَتت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثَتومن نتائج البحث أن 

share  ) غووا منطقة باووباووبادلدرسة العالية مدان الفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل 
قبل  غووا منطقة باووباووبادلدرسة العالية مدان الفصل األول نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ بالتفصيل أن 

بادلدرسة العالية مدان الفصل األول نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ أما  "، جيد تكون يف مرتبة " تطبيق
 -think- pair)“ و زواج و مشاركة فكَتت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثَتبعد  غووا منطقة باووباوو



 م
 

share  )  " و زواج و مشاركة فكَتت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق تأثَت، وكذلك " جيد جدايف مرتبة 
“(think- pair- share   ) بادلدرسة العالية الفصل األول فّعال يف رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ

 .غووا منطقة باووباوومدان 
 تأثَتأن يستعمل  باووباوو عالء الدين مادان العاليةبادلدرسة تقًتح الباحثة إىل مدرسي اللغة العربية 

 تطبيقوال يسيبوا مبثل   (  think- pair- share)“ و زواج و مشاركة فكَتت“ طريقة التعلم التعاون تطبيق
فحسب بل يوافقونو على األحوال الدراسية وأن حيفظوا نتائج الدراسة اليت حصل عليها  التعلم التعاونىذه 

ىل أّن نتائج دراستهم يف مرتبة أو درجة إ. نظرا غووا منطقة باووباووبادلدرسة العالية مدان الفصل األول تالميذ 
اإلمتياز وترجو الباحثة أن ترقي وتقوي نتائج ىذا البحث قياما بدراسة الوسائل األخرى اليت تؤثر كذلك يف 

 رفع نتائج دراسة اللغة العربية اليت حصل عليها التالميذ.
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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: الخلفيات

الًتبية ىي عملية توجيو للحياة و تشكيل لطريقة معيشتنا و ىي تتضمن 
الًتبية ىي زلاولة الوعي والنشاط ادلنظم  .1 نسان وبيئتوإلالتفاعل والتقيف بني ا

شطة لتطوير لتحقيق بيئة التعلم و التعليم لكي ينشط الطالب والطالبات أن
كردية طاقاهتم, حىت عندىم قوة دينية وقيادة نفسية وشخصية ومهارات وأخالق  

 ليها اجملتمع والشعب والدولة.إليها ويفتقر إ وغريىا من األنشطة الىت حيتاجون

جيب علينا  ولذالك 2ىل اللهد"."أطلب العلم من ادلهد إ عرفنا يف احملفوظةكما 
تطور بدون العلم الديكن على مجيع الناس  اأن نطلب العلم والعمل بو، ألن

  وسعيدة وفقا لنظرهتم اىل مفهوم احلياة. طموح,مزدىراة مبا يتماشى مع احلي
أو نقل ادلعلومات و  ةقص   مسألة، وليس رلرد مسألة سهلة مليس التعل 

نتيجة تلقائية للمعلومات ت ، وليسالتعلمب ذاكوى .تلميذال إىل ادلعلم من ادلعرفة
 .الميذالت اىل العاقل تصب يف االعتباراىل 

                                                           
1
 ۸ ) مكتبت مصر : مطبعت الفجالت الجدَدة (, ص,أصىل التربُت وعلم النفس الدكتىر محمد الهادي عفُفٍ وأصحابه,  

2
Azhar Arsyad, Retorika Kaum Bijak, (Cet: Ke-2; Makassar: Yayasan Fatiya Makassar, 

2005), h. 15. 
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يف ادلدارس  تعليم اللغة العربية عملية جناح يف حتديد دورية وىناك عوامل
والعامل   طريقة لتعلميةال والبيئة التعليمية والوسيلة و  الطالبو  ادلدرس ىي

 الطالب قادرون على اليت تبني أن أحد العوامل .األسرة واجملتمع ىو بيئةاآلخر 
 ادلفردات و لديهم عدد الطالب الذين من ىي ديكن رؤيتها اللغة العربية إتقان

 .ادلفردات استخدامهم
، أصبحت  عاليةيف ادلدرسة ال الطالب كثري من كما  معروف ولكن
 طرق التدريس بالنسبة ذلم، عوامل ةالصعب  العربية حفظ ادلفردات القدرة على
 .( ادلفرداتزيادة ) النتائج  تؤثر حتقيق

ىي م يالتعليف  ةختالفادل قالطر  يف تعليم  , ادلدرس الطروق يستخدم
قواعد  ولدي اجلماعي منوذج التعلم حدأىو  التعلم التعاوين .التعلم التعاوين

إىل رلموعات  تالميذال تنقسم م التعاوين ىويللتعل ادلبادئ األساسية. معينة
ادلاىر التلميذ  تلميذال . علممشًتك غرض لتحقيقتعليم بعضهم البعض و صغرية 

  تعلم التلميذ غري ماىر .التعرض لألذى من دوناجلاىل يف التعليم التعاوين 
 3عليو. ببيئة مسرورة ألن ىناك األصدقاءه الذين اليساعده و مبعوثو

 Cooperative Learning اصلو من كلمة cooperative مع فعل األشياء اه ىومعن 
 .أو فريق كمجموعةساعدة بعضهم البعض  بعضها البعض دل
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 وإجيايب نشط للتفاعل اطالبسهل التعلم التعاوين (، 2007قال سالفن )
 غري يف جو اخلاصة أفكارهدراسة و  ل األفكار ويدتب وزىذا احلال جي .يف اجملموعة

 4.البنائية، وفقا لفلسفة مهددة

واللغة العربية ىي واحدة من مادة التدريس اليت حتل مسألة مهمة للعامل 
سالم إلندونيسيا. واللغة العربية جزء من دين اإالًتبية خصوصا يف بلدنا احملبوب 

    5.كما قل اهلل تعلى يف القرأن الكرًن " إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون"
 تطور خلق )سجية( التالميذ عملية تعليمية حيتاجولتسهيل ذالك يف 

 نيتابع التالميذ فوائدىا إذا كانور نتائج التعلم ستذكر وتشعوفعلهم. إمنا 
 .العملية التعليمية. ألن التعلم الفعلي ىو الضرورة مطلقااإلشًتاك يف 

 الفعليالتعلم  لتغلب على ادللل،ل كان تعلم اللغة مهما جدا. لذالك،
تعلم اللغة واللغة العربية خصوصا. إشًتاك لتقريب خياري ك  ىو مناسب جدا

 أربعة وندرسي ناسب بطبيعة تعلم اللغة نفسها، ىمم فعلييف التعلم ال التالميذ
. والكتابة والقراءة وارواحلستماع اإلىي  مهارات اللغة عناصر ىامة يف

 تورطا كامال. واأن يكون على التالميذ جيب ىذه ادلهارات جيدة على لوللحصو 

( جعل أحوال 1ة اليت البد ان يقوم هبا ادلعلم يف التدريس، ىي: )احملاول
( تشجيع التالميذ ان يتعلموا 3(التعليم ادلتنوع. )2التعلم يف الفصل مسرورا. )
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( تقريب التعلم الجيب على 5( عملية التعلم والتعليم ميسرة. )4بانفسهم. )
ذ على مسامهة ادلعرفة ( جيرؤ التالمي6التالميذ حفظ احلقائق دون فهم معناه. )

 يف مخ التالميذ أنفسهم.

خياري تقريب التعلم ادلناسب يستعمل ليوجد احلال ادلقصود  واحد من
ألن  ( Think- Pair- Share)و زواج و مشاركة  فكريتلدى تالميذ  ينالتعاو م تعلىو ال

االبتكار فعلي وتطوير لل تالميذم التعاوين مقًتح الدرس اجملرؤ اىل الىذا التعل
 رائعة.فكرة  تالميذالينال التعاون و و 

وعلى ىذا أساس يدل تطبيق التعلم التعاوين فعال لتطور أنشطة التالميذ 
ادلفردات اللغة العربية .لذالك أرادت  فعوأفهامهم يف الدرس و خصوصا فري 
و زواج  فكريت طريقة التعلم التعاوىن تأثري الباحثة أن تبحث الرسالة بادلوضوع "

لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل (  think- pair- share ))و مشاركة 
 . باووباوو منطقة غوىمداىن  العاليةبادلدرسة الفصل األول 

 الفصل الثاني: المشكالت

قدم ىنا أسئلة ة من اخللفيات السابقة، فتالباحث تبناء على ما قدم
 يلي:جيعلها حتديدا دلشكالت البحث فيما 
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 -think )و زواج و مشاركة  فكريت كيف كان  تطبيق طريقة التعلم التعاوين .1

pair- share ) الفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات يف ترقية
 ؟ باووباوو منطقة غوىمداىن  بادلدرسة العالية

 think pair ) و زواج و مشاركة  فكريتىل ىناك اثر استخدام تعلم تعاوىن  .2

share )   بادلدرسة الفصل األول لدى تالميذ يف ترقية مفردات اللغة العربية
 ؟. باووباوو منطقة غوىمداىن  العالية

 الفروض :الفصل الثالث

دلشكالت البحث وتكون ادلشكالت على  مؤقتة إجابة يى وضالفر  
والبحث الذي حيتاج  .وضفر ال ثكل حبمل يكن ل، صيغة مجلة سؤالية. لكن

، ال يتم البحث النوعي يف. نهج الكميادل باستخدام حبث ىوإىل الفروض 
 وضالفر  ، فإنذالكوب 6.وضالفر  فيو جدو ت أن ينبغ، ولكن الفروض صياغة
 :ىي بحثال امن ىذ

و  فكريتترقية مفردات اللغة العربية بعد استخدام تعلم تعاوىن " توجد 
 العاليةبادلدرسة الفصل األول لدى تالميذ  ( think- pair- share ) زواج و مشاركة 

 ". باووباوو منطقة غوىمداىن 
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 توضيح معانى الموضوعالفصل الرابع: 

شرح  الباحثةم ن سوء الفهم دلعٌت ادلوضوع يف ىذ البحث، هتلالبتعاد ع
 ادلصطلحات اآلتية:

 و زواج و مشاركة فكيرت ى  م التعاونالتعل .1
الذي  ىو نوع من التعلم التعاوىن زاوج و شارك رتفكاسًتاتيجية 

و زواج و  فكريت .تالميذاليهدف إىل التأثري على أمناط التفاعل بني 

ليمان وزمالؤه يف جامعة مرييالند و  فرانج من أول وضعومشاركة 

 ةشاركم-جا زو  -ريفكتوذكر أن , 7(1997ندس )يتناسب االقتباس أر 

على  .ىو وسيلة فعالة خللق اختالف جو ادلناقشة يف الصف النمط

و ترتيبات للسيطرة الطبقة كل   حيتاجواافًتاض أن كل تالوة أو مناقشة 

 أكثر ميذالتالديكن أن تعطي  شارك زوج واإلجراءات ادلستخدمة يف فكر

شري تقديرات ت .البعض همبعضمن الوقت للتفكري، للرد ومساعدة 

إىل  موقفأو  ادلهمة يقرأ تلميذادلعلمني اليت تكمل فقط عرضا قصريا أو 

للنظر أكثر ما وصفت  ميذالتالعالمات استفهام. اآلن يريدون ادلعلمني 
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و زواج و مشاركة  فكريتوذوي اخلربة. اختيار ادلعلمني يستخدمون 

 8.دلقارنة رلموعة التعليمات العام

  ادلفردات .2
ذن إ 9ادلفردات ىي كلمة ومادة وبنت وتفاضيل مفردات اللغة. 

ىي الكلمات من اللغة العربية فعلية كانت أو  ادلفردات العربية للتالميذ
 امسية او صفة , الىت جييدىا الطالب او تكون على معرفتهم. 

 هدئاالبحث وفو  أهداف :خامسالالفصل 

 أهداف البحث .أ 
 :ىو كما يلي  ا البحثىذ الغرض من

  think- pair- share ))و زواج و مشاركة  فكريت طريقة التعلم التعاوىن عرفةدل .1

 بادلدرسة العاليةالفصل األول لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل (
 .باووباوو منطقة غوىمداىن 

و زواج  فكريتترقية مفردات اللغة العربية بعد استخدام تعلم تعاوىن  عرفةدل .2
 العاليةبادلدرسة الفصل األول لدى تالميذ  ( think- pair- share )و مشاركة 

 .باووباوو منطقة غوىمداىن 
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 البحث فوائد .ب 
  .ىي كما يلي من ىذا البحث الفوائد

  .التعلم يف تطوير وادلؤسسات ذات الصلة ادلدارس صول علىاحل .1
  .النفسعلم  تالميذال دلراعاة ادلناىج الدراسية تطوير يف كوماتاحل ايتاء .2

 : أساس ترتيب الرسالةسادسالفصل ال
و  فكريت التعاوىنطريقة التعلم تأثري تطبيق  ىذه الرسالة حتت ادلوضوع "

لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  لًتقية ( think- pair- share ) زواج و مشاركة 
ىذه الرسالة  " وحتتوي باووباوو منطقة غوىمداىن  بادلدرسة العاليةالفصل األول 

ىو  . الباب األولمتتابعة، تندرج حتت كل باب منها فصول أبواب مخسةلى ع
من ستة فصول ويكون لكل فصل منها مبحث خاص. فيها يتكون ادلقدمة، و 

مشكالت ويليو  ت،فالفصل األول خيتص باحلديث عن خلفية ادلشكال
ئده وينتهى وأىداف البحث وفوا ،ادلوضوع وتوضيح معاين ،والفرضية البحث،

 بأساس ترتيب الرسالة.

وصلو أالدراسة ادلكتبية، فقد  افيه ةقدم الباحثتف ،وأما الباب الثاىن
و زواج  فكريت  التعليم التعاوىن  تعريف  عن ، ويبحثني متتابعةفصل إىل ةالباحث

 .و مشاركة
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ي حيث يتحدث فيو عن والباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلم
ي، أدوات البحث العلم ، طريقة مجع ادلواد،والعينة ادلنموذجيةاجملموع الكلي 
 .طريقة حتليل ادلواد البحثية و يالعلم إجرائية البحث

تص باحلديث عن حبث ادلوضوع او نتائج البحث اخلوالباب الرابع 
 ماداين عالء العاليةوينقسم إيل اربعة فصول منها صورة العامة عن ادلدرسة 

ادلدرسة , و احوال التالميذ فيو, نتائج درس اللغة العربية لتالميذ الدين باووباوو
و زواج و  فكريت التعلم التعاوىن  طريقة  تطبيق, الدين باووباوو ماداين عالء العالية

الفصل لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  ًتقيةل (  think- pair- share )) مشاركة 
ترقية مفردات اللغة العربية , و باووباوو منطقة غوىمداىن  بادلدرسة العاليةاألول 

لدى  ( think- pair- share ) و زواج و مشاركة  فكريتبعد استخدام تعلم تعاوىن 
 .باووباوو منطقة غوىمداىن  العاليةبادلدرسة الفصل األول تالميذ 

و اما الباب اخلامس فتفدم الباحث فيو اخلامتة و ينقسم اىل فصلني متتا 
 اخلالصة مث اإلقًتاحات مث الراجع.بعني 
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 التعليم التعاوني:  الفصل األول
 تعريف التعليم التعاوني .1

يف . التنائية نظريةالىي  يف التعليم التعاوين  األساسية النظرية
 تلميذجيب على ال يتال اقارةةىي ادل يف التعلم التنائية نظريةال األساس

 ادلعلومات مع التحاقق من ة وادلعلومات ادلعاقد وحتويل فردي اكتشاف
 ,Soejadi dalam Teti Sobari) إذا لزم األمرتناقيحها و  الاقواعد الاقائمة

 تالميذمن ال التعلم على من الًتكيز ةدازيىي  التنائية نظريةاليف . (2006:15
 من ادلتوقعجدت و  حل للتحث عن معاقدة كالتمش الذين يواجهون

 ٜ.ةساطة أو ادلهارات األجزاء
. قواعد معينة ولدي اجلماعي منوذج التعلم حدأىو  التعاوينم يالتعل

إذل رلموعات صغَتة  تالميذال تناقسم م التعاوين ىويللتعل ادلتادئ األساسية
ادلاىر التلميذ  تلميذ. علم المشًتك غرض لتحاقيقتعليم ةعضهم التعض و 

تعلم التلميذ غَت  .التعرض لألذى من دوناجلاىل يف التعليم التعاوين 
 ٓٔماىر  ةتيئة مسرورة ألن ىناك األصدقاء ادلساعدون و ادلتعوثون عليو.
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   Cooperative Learning اصلو من كلمة cooperative فعل  اه ىومعن
 .أو فريق كمجموعةساعدة ةعضهم التعض  ةعضها التعض دل مع األشياء

 نشط للتفاعل اطالةسهل التعلم التعاوين (، ٕٚٓٓقال سالفن )
 أفكارهدراسة و  ل األفكار ويدتت وزىذا احلال جي .يف اجملموعة وإجيايب
 ٔٔ.التنائية، وفاقا لفلسفة مهددة غَت يف جو اخلاصة

 ىو منوذج التعلم التعاوين أن ميكن الاقولةناءا على التعريف الساةق 
يف رلموعات  العمل يف رلموعات صغَتةالعمل للتعلم و  نظام من التعلم

أكثر  تالميذال علوذلك جل اتعاون أرةعة أشخاص يتلغ رلموعها صغَتة
 .التعلم يف محاسا

 عمليةمن االجتماعية  الطتيعةكانت  Vigotsky و Piagetوفاقا للرأي 
 متنوعة من مع قدرات تعلمرلموعات ال استخدام عن، وكذلك التعلم

عملية  ىو التعلمأن  Piaget  ؤكدي ادلفاىيم. تغيَت، مما أدى إذل أعضائها
العمل  ىو، والتعلم وةالتارل .تالميذال يف عاقول ادلًتمجة وادلعارف نشطة

ىذه الرد على األشياء و   يفَتتفكةاالنطتاعات وتشكل  اخلالق
 ٕٔاألحداث.

الذين  الزمالء يف حضور التعلم التعاوين يؤكدان صدقائوأو  سحرمان
أو  مشكلة مناقشةأو  يف حل كفرقة واحدة مع ةعضهم التعض يتفاعلون
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 يضمن ان التعلم التعاوين. من أجل يف أن نالحظ االحوالىناك  ادلهمة.
تالميذ الجيب على  ةتعاوين, وىذا احلال حييط: )األول( تالميذيعمل ال

 شًتكادل غرض وذلا ةجزء من فرياقيشعرون ةأهنم و  فرقة واحدةيف  ادلنضمُت
أن  يدرك فرقة واحدةيف  ادلنضمُتتالميذ اللتحاقياقها. )الثاين( جيب على 

الفرق  اىذالفرقة وينجح أو ال ينجح  مشكلةىي  اليت يواجهوهنا ادلشكلة
سوف تكون مسؤولية معا اذل مجيع أعضاء الفرقة. )الثالث( جيب على 

سألة ادل يف مناقشةان يتحدث مبعية  فرقة واحدةيف تالميذ ادلنضمُت ال
 ٖٔلتحصيل حاصال معظما. ادلواجهة

كون يل تالميذيطلب ال ىو التعلم التعاوين عن الساةق تعريفال كل
ة وسوف حيتاج اذل مساعد ادلعلم ودوره ىنا ىو ميسرة مهنة يف الفرقنشيط 

ناقل ادلعلم معرفة للتالميذ وتطوير ادلعرفة يف افكارىم  .لتوجيو اذل فهم اعلى
، أفكارىم تطتيق العملية يفكتساب اخلةرة الفرصة ال  تالميذلدي أيضا.  

 ة.أفكارىم اخلاص وتنفيذكتشاف ال  تالميذلل فرصةوىذا ىو 
 عناصر التعليم التعاوني .2

 اليت ىناك عناصر (ٕٕٓٓ( ورل )ٖٕٓٓوسندك ) نورىادىرأي 
 :كما يلي،  التعلم التعاوين يف األساسية توفر

   (Positive Interdependence) الًتاةط اجيايب (أ 
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 تالميذتشجع ال ةيئة تعليمية خلقىو  اإلجيايب عتماد ادلتتادلاإل
  يسائلوا ةعضهم ةعضا.

  (Face to Face Interaction) ىالتفاعل التناظر (ب 
 لوجووجها  رلموعة يف كل تالميذأن ال العنصر الثاين يتطلب

 العمل معا إلكمال ادلهمة،احلوار و  االخنراط يف حىت يتمكنوا من
 .أيضام زمالئه ولكن مع ادلدرس مع وجها لوجو ليس فاقط

 (Individual Accountability) الفردية لةأادلس (ج 
 (الفرديةتلميذ )كل  حيث مسؤولية األفراد ىي لة الفرديةأادلس

 نتائج ألن ،دتاما ادلواد التعليمية على تسلطال ة عنيىي ادلسؤول
ىذ  أعضاء اجملموعة. قيمة على أساس متوسط التعلم رلموعات

 .ذكل التالميمسؤولية يف  درة اقالتعلم ستنمو ال
 Use of Collaborative/Social) ةُت شخصية واجتماعية العالقة مهارات (د 

Skill) 
، التعاون قادرون على ميذالت م التعاوينيالتعل أىم شيء يف ىذا

، وةالتارل .أعضاء اجملموعة ةُت والتنشئة االجتماعيةوالعمل معا، 
 احلفاظ على جيرؤاجملاملة، التسامح و  مثلوادلهارات االجتماعية 

 يف األخرى ادلفيدة اخلصائص ورلموعة متنوعة من العاقل ادلنطاقي
 .العالقات الشخصية

 خطوات التعليم التعاوني .3
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 2.1جدول  .4
 خطوات التعليم التعاوني .5

 سلوك المعلم مرحلة
 مرحلة األولى

 تالميذحتفيز الاألغراض و  تاقدمي
ادلعلم اغراض التعلم احملصول يف نشيط التعلم ناقل 

حتفيز الطالب و  لدراستها أمهية ادلوضوعوشدد على 
 .على التعلم

 مرحلة الثاني
 ادلعلومات تاقدمي

 عن طريق تالميذلل معلومات أو مواد ادلعلم ياقدم
 مواد الاقراءة أو من خالل التظاىر

 مرحلة الثالث
 للتعلم إذل رلموعات تالميذال تنظيم

رلموعات  كيفية تشكيل تالميذلل ادلعلم يشرح
 حتاقيق االنتاقال من أجل كل رلموعة وتوجيو الدراسة

 .ةفعالية وكفاءة
 مرحلة الرابع

 وميتاق
 .عملهم عندما يفعلون التعلم فاقراء شرف ادلعلم

 مرحلة الخامس
 اكتشاف فرقة العمل والتعلم

قدمت كل  أو ادلواد ادلعلم عن نتائج التعلم قيم ادلعلم
 عملها رلموعة

 مرحلة السادس
 التاقدير اعطء

نتائج التعلم جهد و  كل منحبث  ادلعلم طرق لناقدر  
 الفردية واجلماعية من

 )رومسان (التعلممناذج  :مصدر التيانات .6

  Think, Pair, Share  و زواج و مشاركة فكيرت ى  نالتعاو م تعلال: الثانيالفصل 
  ( Think, Pair, Share ) و زواج و مشاركة فكيرت ى  نالتعاو م تعلالتعريف  .1

اةتكرت ىذه الطرياقة ةعد سلتيات الطرياقة احملاضرة التاقليدية واليت 
عادة ما تستخدم لالعداد الكتَتة يف الكليات . وكثَتا ما يثأل ادلعلم 
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سؤاال مفتوحا موجها جلميع التالميذ يف الفصل خصوصا يف الطرق 
انا التاقليدية ) احملاضرة ( وجيد  أن عددا قليال جدا من التالميذ يشاركوأحي

 ال جتد تالميذ أو متطوعا يريد أن يشارك.
تالميذ يشاركون ةنستة  ٘-ٗأظهرت ةعض الدراسات أن حوارل 

من احلديث يف فصول عدد تالميذىا ال يزيد عن أرةعُت تالميذ  ٝ٘ٚ
ةينما التاقية ال يتكلمون وال يرغتون ادلشاركة. ويف الفصول األكثر عددا 

 ةكثَت.ذل أكثر من ذلك إتنخفض النستة 
 ةشاركم مع زميلك, َتفكت لو حدك, َتفكتىناك طرياقة تسمى ) 

( أو  ةشاركمج, ا و َت, ز فكتاجلميع (  وضعها فرانك ليمان . وقد تسمى)
 ( . ةشاركم, قارن, َتفكت) 

وميزهتا أنك تستطيع تطتياقها ةأي عدد من التالميذ, كما أهنا 
ذل التالميذ مجيعهم مث ختةرىم ةأن إتتميز ةسهولتها, حيث ُتوَجو سؤااَل 

جاةة ةِصمت وةشكل فردي إلدقائق ( عن ا ٘ –ثوين  ۰ٔيفكروا من ) 
والز من يعتمد على تاقِديرات ادلعلم ودرجة تعاقيد السؤال. ةعد ذلك 
تطلب منهم أن يكونوا أقراناَ حبيث كل طالتُت يتشاركان ويتناقشان معاَ يف 

ي تطلب من ةعض التالميذ جاةة عن السؤال. مث وةشكل عشوائإلا
 جاةة عن السؤال.إلا
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 فرديا َتفكتوالسؤال العشواعي مهم لضمان معرفة أن التالميذ قد 
ومع زميلو. ةعد أن تكون راضيَا عن أن التالميذ قد استوعتوا ادلفهوم, 

ذل أسلوب احملاضرة  مرة أخرى, مبعٌت أن األسلوب ىنا ىو يف إتنتاقل 
ال أنو مطور يتخللو ىذا النشاط. وِعندما إي التداية أسلوب زلاضرة تاقليد

يريد ادلعلم أن ينفذ ىذه الطرياقة من ادلستحسن أن يعرض عليهم اخلطوات 
الثالث حىت يتدرةوا عليها تلاقائيا. اةتكرت ىذه الطرياقة ةعد سلتيات 
الطرياقة احملاضرة التاقليدية واليت عادة ما تستخدم لالعداد الكتَتة يف 

ما يثأل ادلعلم سؤاال مفتوحا موجها جلميع التالميذ يف الكليات . وكثَتا 
الفصل خصوصا يف الطرق التاقليدية ) احملاضرة ( وجيد  أن عددا قليال 

 جدا من التالميذ يشاركوأحيانا ال جتد تالميذ أو متطوعا يريد أن يشارك.
تالميذ يشاركون ةنستة  ٘-ٗأظهرت ةعض الدراسات أن حوارل 

ول عدد تالميذىا ال يزيد عن أرةعُت تالميذ من احلديث يف فص ٝ٘ٚ
ةينما التاقية ال يتكلمون وال يرغتون ادلشاركة. ويف الفصول األكثر عددا 

 ذل أكثر من ذلك ةكثَت.إتنخفض النستة 
 ةشاركم مع زميلك, َتفكتىناك طرياقة تسمى ) فكر لو حدك, 
( أو  ةشاركمج, ا و َت, ز فكتاجلميع (  وضعها فرانك ليمان . وقد تسمى)

 ( . ةشاركم, قارن, َتفكت) 
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وميزهتا أنك تستطيع تطتياقها ةأي عدد من التالميذ, كما أهنا 
ذل التالميذ مجيعهم مث ختةرىم ةأن إتتميز ةسهولتها, حيث ُتوَجو سؤااَل 

جاةة ةِصمت وةشكل فردي إلدقائق ( عن ا ٘ –ثوين  ۰ٔيفكروا من ) 
تعاقيد السؤال. ةعد ذلك والز من يعتمد على تاقِديرات ادلعلم ودرجة 

تطلب منهم أن يكونوا أقراناَ حبيث كل طالتُت يتشاركان ويتناقشان معاَ يف 
جاةة عن السؤال. مث وةشكل عشوائي تطلب من ةعض التالميذ إلا
 جاةة عن السؤال.إلا

والسؤال العشواعي مهم لضمان معرفة أن التالميذ قد فكر فرديا 
أن التالميذ قد استوعتوا ادلفهوم, ومع زميلو. ةعد أن تكون راضيَا عن 

ذل أسلوب احملاضرة  مرة أخرى,, مبعٌت أن األسلوب ىنا ىو يف إتنتاقل 
ال أنو مطور يتخللو ىذا النشاط. وِعندما إالتداية أسلوب زلاضرة تاقليدي 

يريد ادلعلم أن ينفذ ىذه الطرياقة من ادلستحسن أن يعرض عليهم اخلطوات 
  ٗٔتلاقائيا.الثالث حىت يتدرةوا عليها 

 و زواج و مشاركة فكيرت ىنالتعاو م تعلال ستراتيجيةإلا خطوات .2
و سؤااَل للجميع حبيث يفكر كل طالب منفردَا وادلدة  .1  ۰ٔ-٘وجِّ

ث, قد يزيد أو ياقل الوقت حسب تاقديرات ادلعلم فاقد حيتاج 
 التفكَت دقائق.
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ةعد عملية التفكَت الفردي لكل طالب, يتشارك كل طالتُت معا  .2
جاةة إويتتادالن مشاركاهتما يف اخلطوة  األوذل ويتفاقان على 

 مشًتكة.
اخًت عشوائيَا عددَا من الطالب لتلخيص مناقشتهم أو تاقدمي  .3

 حلوذلم.
 نقاط مهمة .3

مرحلة التفكَت األولية جيب أن يسأل الطالب نفسو ىذه يف 
ذا اقتضى األمر كتداية إاألسئلة و من ادلمكن أن يساعده ادلعلم يف ذلك 

حىت يتدرب على طرياقة التفكَت ميال : )) ماىي ادلعلومات اليت 
أحتاجها حلل ىذه ادلسألة؟ ... ما ىي ادلعلومات اليت أعرفها عن ىذه 

ساةاقا؟ ... ما ىي اخلطوات واألدوات اليت أحتاجها ادلشألة وتعلمتها 
حلل ىذه ادلسألة؟ ... ما ىي األسئلة اليت أحتاجهاحىت أسأل زميلي يف 

 اخلطوة الاقادمة؟؟ ((.  
 استخداماتها .4

عند مراجعة اامال حظات ادلدونة , استعراض ادلفردات , حل 
اضرة , التمارين , تفحص الاقراءة , استعراض ادلفاىيم, مراجعة احمل
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 /ادلخطط التفصيلى, أسألة للمناقشة, مراجعة قراءة الاقرين. أنشطة أوافق 
   ٘ٔال أوافق, العصف الذىٍت, احملاكاة, تدخيص, وتطوير الرأي. 

 تعريف المفردات الفصل الثالث: 
. ادلفردات ٙٔ( tunggalفرودا )  -يفرد -ادلفلردات ىي من كلمة فرد

ذن ادلفردات العرةية إ ٚٔىي كلمة ومادة وةنت وتفاضيل مفردات اللغة. 
للطالب ىي الكلمات من اللغة العرةية فعلية كانت أو امسية او صفة , 

 الىت جييدىا الطالب او تكون على معرفتهم. 
أاّل ينساىا اي معلم للغة ىي ضرورة تعليم  جبعر الاقاعيدة اليت 

ادلفردات يف سياق طتيعي ) موقف ( أو لفظي حىت تكون وظيفة الكلمة 
ومعناىا واضحُت يف ذىن الدارس. أما شرح معاين ادلفردات فلها وسائل 

 عدة أمهها ما يلي : 
الشرح عن طرية ادلواقف أو السياق اللفظي : فادلدرس كلما يدخل  .ٔ

ل " السالم عليكم " يفسر ادلعٌت العام ذلذه العتارة الصف و ياقو 
ذا استعماذلا عند خروجو من فإخرين. آلةأنو " حتية نلاقيها على ا

خر و ىو " تعتَت نستعملو عند آالصف كذلك فاقد أعطاىا معٌت 
 الوداع " 
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اشتاقاق الكلمة أو ةنيتها : فنستطيع أن نوضح معٌت الكلمة ةذكر  .ٕ
تشًتك معها يف األصل و يعرف  ةعض الكلمات األخرى اليت

الطالب معنها فنتُت كلمو " مكتتة " ةرةتها ةكلمة " كتاب " أو "  
 خل. إكتب " مثال ونوضح عالقة " أقالم " مبفردىا " قلم " 

مكان ادلعلم أن يعدي ةعض احلركات احلاقياقة مثل ةإالتمثيل :  .ٖ
ا ادلشي أواجللوس أو الكتاةة , ليشرح معاين ىذه ادلفردات, كم

ميكنو أن ميثل لتعض احلركات كأن يغمض عينيو ويضع كفو حتت 
خر للتمثيل يف شرح آخده ليعةر عن النوم, مث ىناك استعمال 

حروف اجلر وةعض الظروف كأن نضع شيئاً داخل شيء لنتُت معن 
ذل ادلرئيات األصوات , فادلواء إضافة إل"يف " ويشمل التمثيل ةا

 ال ... ميكن شرحو مبحاكاة صوت الاقطة مث
ذل األشياء ادللمسة إشارة أذل شيئ أو دلسو : يشَت ادلعلم إلا .ٗ

ادلوجودة يف الصف أصال )مثل الكرسي و الستورة (, أو حيضرىا 
ذا كانت صغَتة )ميل كوب وطتق ووجاجة ( أو إذل الصف إمعو 

 حيضر غماذج رلسمة ذلا )مثل غموذج دلًتل أو حليوان (. 
طيع ادلعلم أن يستفيد من الصور استخدام الصور و الرسوم : يست .٘

والرسوم لشرح معاين ةعض ادلفردات أمساء كانت أو صفات أو 
أفعاال )حر كات (, ةل و حىت الظروف و حروف اجلر, و يدخل 
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يف ىذا التاب الصور ادلتحر كة )األفالم الصامتة و الناطاقة ( 
 والشرائح, و كذلك الرسوم التوضيحية و غَتىا . 

م الدالرل : ىناك ةعض األلفاظ اليت يسهل ناقل التسلسل أو السل .ٙ
معناىا عن طريق استخدام التسلسل فنستطيع مثال أن نشرح كلمة 
" أرةعة " ةاستخدام التسلسل " وحد , اثنان , ثالثة , أرةعة ,... 
إحل . و كذلك احلال مع أيام األستوع و أمساء الشهور ميكننا شرح 

 آلخر . ذا عرف الدارس ةعضها اإمعٌت ةعضها 
السلم الدالرل فنستفيد منو يف شرف األوزان وادلاقايس وما أما  

ذل ادلليمًت أو إشاهبها, يف ادلاقايس لدينا سلم ةيدأ من ادلتزوجتو نزوال 
نسان : طفل , صيب , إلذل الكيلومتو , و يف أطوارمنو اإصعودًا 

 ساب , رجل , كهل , شيخ ... 
التعريف : نستطيع أحيانا أن نشرح معٌت الكلمة ةتعريفها فناقول  .ٚ

 مثال " الشارع " ىو ادلكان الذي يسَت فيو الناس والسيارات . 
ضداد : ىاتان وسيلتان فعالتان فل توضيح معاين إلادلتارادفات و ا .ٛ

ةعض ادلفردات فنستطيع أن نشرح معٍت " ضخم " مثال ةكلمة "  
ادلعٍت, ونشرح كلمة " صدق " أو " صتاخ" كتَت " ادلفردات ذلا يف 

 ةذكر ضديهما "كذب" أو "مساء" على التوارل. 
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ليها إالًتمجة ماحدة من الوسائل اللفظية اليت قد يلجأ  الًتمجة : .ٜ
ادلعلم خاصة يف شرح الكلمات ذات الداللة ادلعنوية و ىذا ةالطاةع 

ذلا يف لغة  ءطاء الكلمة ادلاقاةلةةإيعٍت شرح معٌت الكلمة األجنتية 
الدارس, وقد أوردنا ىذه الوسيلة يف آخر الاقائمة ألننا نرى أن من 

استخدام لغتو األصلية اخلَت أن نتتع وسائل التشجع الدارس على 
  ٛٔال عنو الضرورة .إذل لغة الدارس إوالنلجأ يف الصف 

 المفردات  إستراتجيا إثراء: الرابعالفصل 
ىذا التحث يرجع إذل الطرياقة الىت اإلسًتاجتيا الذى يتكلم عنو  ىف 

يسلكها ادلدرس تطويرا دلفردات الدارسُت وتكثَتىا الىت جييدوهنا عةر 
مارالدين إن ىناك منطُت ىف عملية تعلم دلساعدة الدكتور ق التعليم. قال

 الدارسُت على فهم اللغة الثانية, يعٌت:
 أوذلما نشاط التعلم ادلًتكز عند ادلدرس. . أ

دورا ىاما ىف الفصل -منها اللغة العرةية –ت يلعب مدرس اللغا
الذى جيرى فيو التعليم لتوجيو عملية التعلم والتعليم اللغوى. وكان إجتاه 
التعليم اللغوى حىت يومنا احلاضر قد يتغَت تغَتا وفاقا لتطور ادلنهج الاقومى 
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اجلديد. إال أن التغَت ىف مهارات الدارسُت اللغوية يتعلق على أيدى 
 ادلدرسُت, فال ةد ذلم أن جييدوا مدخل إسًتاجتيا التعليم ادلعُت.

ةتعيُت اذلوية ىف  ٜٜٚٔقد قام رمَتيس وصنغويس ىف السنة 
إسًتاجتيا التعليم ادلرتتط ةتعلم اللغة الثانية عند التالميذ الذين يتعلمون 

 زية. ودراستهما أشارت إذل:ياللغتُت اللغة اإلستانية واإلجنل
ُت يركزون تدريسهم ىف التدريب اللغوى حيث أن ثلث ادلدرس .ٔ

 ادلدرس يشرح أمناط الًتاكيب مث حيللها التالميذ.

مهارات التالميذ اللغوية تتدأ من اإلستماع مث يليو التكلم والاقراءة  .ٕ
 والكتاةة.

 فهو:إثراء ادلفردات أما إسًتاجتيا التعليم الشائع اإلستخدام 
الدارسُت ةتسمية الشيئ فحصا األمر ةادلوضوع, ادلدرس يأمر  .ٔ

 لفهمهم.

السؤال ةاجلواب ادلرؤوس, يطلب ادلدرس من التالميذ أجوةة  .ٕ
إعتمادا على ما ألاقى عليهم من ادلواد اللغوية حىت يصتح ةإمكان 

 تالميذ مثاةرة الدرس.
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شرح الكلمات, يشرح ادلدرس معٌت الكلمات اجلديدة ةإتيان  .ٖ
 ةادلرادفة وادلضاد من الكلمات.

يح خطإ الاقواعد اللغوية, جاء ادلدرس ةاجلمل اخلاطئة وعلى تصح .ٗ
 التالميذ تصحيحها.

اإلسًتاجتيا ادلتنوع, إستخدم ادلدرس رلموعة الطرق التدرسية حىت  .٘
 يكون جامدا ىف إسًتاجتيا واحد. ال

 وثانيهما نشاط التعليم ادلًتكز عند الدارسُت. . ب

 تعامل الدارسُت ية التدريس إذل دوراحلاضرة تتوجو عمل ايامنىف أ
ل ةينهم ىو تنفيذ سيما ىف اخلصة اللغوية. والتعام ةعضهم ةتعض وال

اط احلصول على مهارات اللغة طتيعية. وىذا النوع من الطرياقة نش
 التعلمية تنفيذه مالئم جدا ىف ادلدرسة اإلةتدائية وادلتوسطة.

 كثَتاقد قام ةعض العلماء ةالتحوث ىف ىذه احلالة ونتائج حبوثهم  
ومن العلماء  الدارسُت عند عملية التدريس. تشَت إذل أمهية التعامل ةُت

مبراقتة أثر التعامل اإلجتماعى ةُت طالتُت  جهن سون قد كان يكوم
كان أحدمها جييد اللغة  .التحث امزدوجُت, الزوجان الذان ياقام عليهم

لزية إجادة جيدة واآلخر ليس كذلك. وةعد تعاملهما ادلكثف الإلجني
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ادلفردات أكثر من تح التالميذ الذى دل يكن جييد اللغة متطورا ىف نيل أص
 .غَته من زمالئو

ىناك عدة أساليب ميكن إستعماذلا إلثراء ادلفردات العرةية عند 
 التالميذ ادلتتدئُت, واألساليب تتمثل ىف مايلى:

 جعل اللغة مرتتطة ةاحلركة .ٔ

 جعل اللغة مرتتطة ةالتصرية او ةادلوضوع .ٕ

 اللغة متاقيدة ةاحلركة وةالتصرية وةادلوضوعجعل  .ٖ

اما اسلوب جعل اللغة مرتتطة ةاحلركة قد مسي ةإستجاةة 
وكيفية إستخدامو تعود إذل  (total physical response) اجملموع اجلسمي

 ما يلي:

جاء ادلدرس ةاألمر, كاقولو "قم" مث ياقوم ادلدرس ةفعل األمر  .ٔ
 وحده.

نية, مث ياقوم ادلدرس والتالميذ ةفعلو أتى ادلدرس ةاألمر للمرة الثا .ٕ
 معا.
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جاء ادلدرس ةاألمر للمرة الثالثة, مث ياقوم التالميذ ةفعلو دون  .ٖ
ادلدرس. إال إذا كان التالميذ دل يكونوا فامهى األمر الثالث فعلى 

 ادلدرس أن ياقوم معهم ةعملو.

ةعد أن عرف التالميذ قصد األمر وقاموا ةعملو يأتى ادلدرس  .ٗ
 خر, مثل قولو "إجلس" أو "أنظر إذل الوراء" وغَت ذلك.ةاألمر اآل

إن أسلوب استجاةة اجملموع اجلسمى متنوع من ناحية 
إختالف أعمار التالميذ. التلميذ األصغر سنا يهتم مبا عمل 
ادلدرس او أصدقائو فاقط, أما التلميذ األكةر سنا فلو نشاط متعدد 

 حىت ةاقي للمدرس أن حيفظ محاساهتم.
ب جعل اللغة مرتتطة ةالتصرية أو ةادلوضوع ميكن وأما اسلو 

الاقيام ةو ةإيصال اللغة ةاألشياء ادلوجودة حول الفصل أو خارجو. 
وىو األسلوب التسيط يراد ةو تسمية األشياء وذكر أمسائها واحدا 
واحدا. وإذا عرف التالميذ ما ىف الفصل وحولو فعّرف ادلدرس 

ة, وىف ىذا السياق يستطيع األشياء ادلوجودة ىف ةيئتهم ادلنزلي
 ادلدرس أن يأيت ةالصور ادلتنوعة.

واستعمال الصور أو استخدام الرسوم ميثل وجود األشياء 
األصيلة, وإن كان التالميذ دل يروا ادلدة األصيلة. لكن من 
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األحسن أن يأيت ادلدرس ةالرسوم ادلعروفة ادلألوفة عند التالميذ مث 
ادلادة, وىذا يعود إذل قدرة خيال يأيت ةعد ذلك ةالصور الغريتة 

 ادلدرس وميول الدارسُت.
 الخامس : انواع المفرداتالفصل 

 ذل ثالثة أنواعز أي : إيف اللغة العرةية ادلفردات أو كلمت تناقسم  
 اسم : الكلمة اليت يدلُّ على األمساء, والصفات و الظرف .ٔ

 . الطَاِلبٌ َماٌء, ةُ ْرتُ اَقاٌل, َدْرٌس, التَ ْيٌت , مثال : 
 سم االول : إلعالمة  

 التنوين تسلم  (ٔ

 : ِكَتاٌب , يَ ْوٌم , قَ َلمٌ  مثال

 )ال( تسلم  (ٕ

ٌر , الَيِمُْتٌ مثال :   .اليَ ْوٌم , الَكِتي ْ

 دعوة  /اقة احد من احلرف النداء يست (ٖ

 يَا زُلََمُد , يَا ُأْسَتاذُ مثال : 

  تتدأ احد من حرف جر (ٗ

 ٜٔ. على كرسيُّ , يف التيتِ مثال : 
 ذل , عن , على , يف, ك, ِب, لِ إمن, أنواع حرف جر :   

                                                 
19

 Al-Ustadz Aunur Rofiq Bin Ghufron, Mukhtarot Qowa’idil lughotil arobiyyah Ringkasan 

kaedah-kaedah bahasa arab ( Pustaka Al-Faroq ). HAL 3 
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 ةاسم اآلخرين ) مجع (متصل  (٘

 .كتاُب الّنحو , ةيُت زلّمدٍ مثال :  

 ذل وقت زلدد إفعل : الفعل ىو الذي يدلُّ  .ٕ

 ثالثة أنواع :  ذلإفعل تناقسم 
  نصَر, كتَب , جلسَ  فعل ادلاضى , مثال : .ٔ

  جيِلسُ  ينُصُر, يكُتُب , فعل مضارع , مثال : .ٕ

   اُنُصُر , ِامَسْع , ِاجِلسْ  فعل أمر , مثال : .ٖ

األمسال أو العند متصال مع ةعايرة أخره )إال يعمل حرف : الكلمة اليت  .ٖ
 األفعال (, 

 ٕٓزنِّ , أو , قد , سوفَ إىل , و , مث , : مثال 
 انواع المفردات : 

              berpamitan    ادٌ دَ عْ ِإ .ٔ

  saya bangun       خُ تَ طْ تَ  .ٕ

    menyiapkan    نَْأُكُل  .ٖ

 memasak    أَقُ ْوُم  .ٗ

  kami makan     ُع أَُودِّ  .٘

                                                 
20

 Ibid, hal.4 
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   makan Malam   أَتَ َناَوُل الَعَشاِء  .ٙ

    pakaian    َأْسَتِحمُّ  .ٚ

       berwudhu    َماَلِةسُ  .ٛ

    saya mandi  الَواِجَتاُت ادلْدَرِسيَّةُ  .ٜ

   Pekerjaan Rumah    أُ اضَّ وَ ت َ أَ  .ٓٔ

1. Jalan    :  شارع 

2. Lantai Atas (Lat.2)  :  الطاةق السفلّى 

3. Ruang Makan   :  غرفة األكل 

4. Dapur    : مطتخ 

5. Kamar Mandi   : محّام 

6. Kamar Belajar   :   غرفة ادلكتب 

7. Ruang Tamu   : عرفة اجللوس    

8. Membaca    :قراء 

9. Tidur    : نوم 
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10. Sarapan Pagi   :21 .نتناول فًت
 

 
 
 
 

                                                 
21

 Dr. D. Hidayat. Pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 (Pt.Karya Toha Putra Semarang). Hal 

37-38 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمى

 الفصل األول: المجموع الكلي
 True)  صحيح التجارب تصميم وى ادلستخدم البحثنوع 

Experimental Design) صحيح التجارب تصميم. قيل  (True 

Experimental Design)  لسيطرةل لباحثا ستطيعيألن يف ىذا التصميم  

تصميم . لذلك تسطيع جودة التجربة يفتؤثر  اخلارجية اليت ادلتغريات كل

 21مرتفعة. البحث

 مراقبة تصميم فقط-البعدي ادلستخدمة ىي تصميم الدراسة

Posttest-Only Control Design)   (22:كما يلي وميكن توضيح 

 

 

 مت .(R) اختيارىا عشوائيا كلىناك رلموعتني  ىذا التصميم، و  يف
اجملموعة  ودعا .ال اجملموعة األخرى وفعل (X) اجملموعة األوىل التعامل مع

                                                           
21

 Sugiyono, Metode Pnelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h.112. 
22

 Sugiyono, Metode Pnelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h.112. 

 

R   x   O2 

R      O4 
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السيطرة  غري ادلعاجلة اجملموعة ودعت اجملموعة اليت تلقت العالج التجريبية
 احلقيقي يف البحث .(O1: O2) ىو (العالج ) العالج تأثري .على اجملموعة

على  t اختبار إحصاءات، وارتداء سلتلفة مع اختبار تأثري العالج وحتليلها
اجملموعة  بني فروق ذات داللة إحصائية إذا كانت ىناك .سبيل ادلثال
 .تأثري كبري عالج ادلمنوحة، واجملموعة الضابطة التجريبية

 سحرسيمى أركنتوا تعريفا للمجموع الكلى ىو:
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seorang peneliti 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. .
23

 

ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو كل شيئ للبحث العلمى إذا أراد أن يبحث 
 بحث الكلى.فبحثو يعتري الالبحث  العناصر ادلوجودة ىف والية

 وقال سوغيونو أما اجملموع الكلى ىو:
Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
24

 

"والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو  ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو 
 كمية وخصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط"

االستنباط على أن اجملموع  ةبناءا على التعاريف السابقة دتكن الباحث 
الكلي ىو مجيع موضوعات البحث اليت تكون مركز البحث للحصول على 

ومات. مبناسبة موضوع ىذه الرسالة فيكون اجملموع الكلى يف ىذا البحث ادلعل

                                                           
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet; Ke-14; Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h. 173. 
24

 Sugiyono. Metode Penelitian Administratif, (Cet; XIV, Alfabeta: Bandung: 2006),  h. 90. 
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و او بو او بعالء الدين  مداىن العاليةدرسة بادل األول فصلالىو مجيع تالميذ 
 غووا. طقةمن

 
 النموذجية العينةالفصل الثاني:

 جية ىي:أن العينة النموذ سحرسيمى اركنتو قال
“Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud 

mengeneralisasikan hasil penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan 

hasil penelitian sampelnya sebagai suatu yang berlaku bagi populasinya 

untuk sampel harus benar dapat mencerminkan sifat-sifat utama bagi 

populasinya.”
25

 

 

ادلعٌت: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن اجملموع الكلى الذى 
تبحث الباحثة ىف ىذا البحث يسمى البحث العينة النموذجية. إذا أرادت 
الباحثة أن تعم حاصالت حبثها، يعٌت ىي تأخذ احلالصة لبحثو الذى 

النموذجية الىت تعترب دتثال للمجموع الكلى وال بد أن تكون يتمثل ىف العينة 
 ىذه العينة النموذجية شلثلة دتثل الصفات األساسية للمجموع الكلى.

 جية ىي: قال سوغيونو أن العينة النموذو 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.
26

 

 النموذجية ىي جزء من أجزاء اجملموع الكلى الذى دتتاز بو.ادلعٌت: العينة 

                                                           
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 184. 
26  Sugiyono. Metode Penelitian Administratif, h. 90.. 
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وىف تعيني عدد مصدر ادلواد أو عدد التالميذ الذين نأخذ منهم العينة 
 النموذجية قال سحرسيمى أركنتوكما يلى:

 Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan apabila 

jumlah subyeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-30% atau 

lebih sebagai sampel.
27

 

،  فهو األفضل أن أخد كلهمادلعٌت: إذا كان مصدر ادلواد أقل من مائة شخص 
كثر من مائة شخص كان البحث حبث العدد/اجملموع الكلى. فإذا كان أ

فأكثر  % 3.-2فأخذت الباحثة ان ختتار منهم العينة النموذجية نًتاوح بني .
أن عدد تالميذ الصف الثامن أقل من مائة شخص  .ليكون العينة النموذجية

 فأخذت الباحثة اجملموع الكلى ليكون العينة النموذجية يف ىذا البحث.
 

 يالعلم إجرائية البحثالفصل الثالث : 
  .على النحو التايل ىذه الدراسة إجراء 

 طيمرحلة التخط .أ 

البحوث  أنشطة ادلرحلة األوىل من ىو مرحلة التخطيط

  ىذه ادلرحلة ىو يف يتم تنفيذ اخلطوات .إىل ادليدان قبل الشاملة

  عريضة العنوان .1

                                                           
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h 108. 

 



13 

 

  ادلوافقة مرسوم ادلشرف قدم .2

  أطروحة مشروع إنشاء  .3

  .احلكومية ذات الصلة تقدًن البحوث تصريح على الوكاالت  .4

 عملية التعلم تطوير  .5

  مرحلة التنفيذ .ب 

البحوث  على أساس تصميم التنفيذ من بعد ىذه ادلرحلة تتم

 بيانات واقعية من أجل احلصول على يف مرحلة التخطيط ادليدانية

  .األداة ادلستخدمة من خالل

  .ىي كما يلي خطوات التنفيذ

  .الطراز رلموعة مع التحقيق التعلم تصميم جهاز .1

  .التعلم وصف لفكرة عامة عن مواضيعتقدًن   .2

  اجملموعة تقسيم  .3

 القضايا جتميعوحتليل و  لتخطيط وتنفيذ للمتعلمني توفري فرص  .4

  .كل رلموعة ادلتعلقة بادلوضوعات
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 تطبيق مناذج بعد التالميذ قدرة لتحديد اختبار آخرتقدًن  .5

 اجملموعة.يم التعاوين على شكل حتقيقات التعل

  معاجلة البيانات مرحلة .ج 

من  يف ىذا اجملال األحباث اليت أجريت، فإن عند ىذه النقطة

بعد  أدوات البحث باستخدام زلددة احلصول على بيانات أجل

  .(Post tes) االختبار

  التقارير مرحلة .د 

 التحاليل اليت أجريت إعداد تقارير الباحثني عند ىذه النقطة

، والتحليل، هبم التالعب للتعبري عن الدراسة االنتهاء من يف

 .ادلنهجية باستمرار ادلنظمة خطيا أن يكوناالستنتاجات ىي و 

 طريقة جمع المواد:  الفصل الرابع

الباحةةث ىف  يصةةنعوالةةيت ال بةةد أن  عناصةةرمةةن ال عنصةةرطريفةةة مجةةع ادلةةواد 

ادلةةواد . أمةةا طريقةةة مجةةع متطلبةةات البحةةثالبحةةث. اسةةتخدام ىةةذه الطريقةةة يالئةةم 
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هةةةا الباحةةةث ىف ىةةةذ البحةةةث  طةةةوات للحصةةةول علةةةى ادلةةةواد الصةةةحيحة تبعالةةةيت ي

 سيستخدم كيفيات فيما يلى:  باحثالدقيقة من البحث وال

 (Lybrary Research) ال : الطريقة المكتبيةأو  

ىةةى الطريقةةة الوةةىت بواسةةطتها قةةد قةةرأ  (Lybrary Research) الطريقةةة ادلكتبيةةة

ادلتعلقة حيوث ىذه الرسالة مث يسجل الباحث ادلةواد ادلطلوبةة الوةىت الكتب ادلتنووعة 

 ذلا عالقة ىذه الرسالة باستخدام النقل كما يأيت:

رأي ادلؤلةةف عنةةد قةةراءة الكتةةب واجملةةالت  باحةةث، قةةد نقةةل النقةةل مباشةةر-      

 ادلناسبة بأصلها بدون تغري التحرير.

ؤلةف ىف قةراءة الكتةب واجملةالت رأي ادل باحث، قد نقل النقل غري مباشر-      

 االختصار. باحثلقة حيوث ىذه الرسالة مث اصدر الادلتع

 ( Field Research) ثانيا  : طريقة الفحص الميداني

  (field research)  يداينالبحث ادل بطريقة يف مجع ادلواد ةقوم الباحثت

 ىو:
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 التالميذأسئلة االمتحان ودتتحن هبا الباحثة ىي و   (test) اإلختبار .أ 
 عاليةبادلدرسة ال األول فصلالجلمع ادلعلومات عن مهارة تالميذ 

  .مداين عالء الدين
طريقة مجع ادلعلومات بادلراقبة ادلباشرة على ىي  (observasi) ادلالحظة .ب 

عن مداين عالء الدين  عاليةالبادلدرسة  األول فصلالمهارة تالميذ 
ادلعلومات  ةمع الباحثأيضا جتبعد الدراسة. وكذلك  فهم اللغة العربية

 ادلتعلقة باستجابات التالميذ باستخدام ورقة ادلراقبة
ة ادلعلومات الباحثفيها مع جت ىي الطريقة اليت (dokumentasi) ةقالوثي .ج 

بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث. ستأخذ الباحثة 
ا من ادلعلومات عن أحوال ادلدرسة وادلباين ومكمالت ادلدرسة وغريى

 .األشياء اليت تتعلق ببحث ىذه الرسالة
 أدوات البحث العلمي :الخامسالفصل 

 شرح سوىارسيمي اركنتو عنها حيث قال: 
Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, atau 

ini harus dipilih sesuai dengan data yang diinginkan. 
28

 

وسائل حلصول على ادلواد. وىذه الوسائل  يادلعى: أدوات البحث العلم
 مناسبا بنوع احملتاجة. ةا الباحثهتالىت اختار 

                                                           
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h 108. 
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 .البيانات يف مجع للباحثني ال تقدر بثمن تاو أد يى البحث تاو أد

 ىي : بحثال اادلستخدمة يف ىذ البحث تاو أد

 تجهز  دليل الذيو ى (Pedoman Observasiدليل ادلالخظة ) .1

أثناء على أثناء مراقبتو عملية التعلم والتعليم ادلباشرة خاصة  ةالباحث

 تعلمرفع نتائج ة على عليم ادلباشرة خاصو مراقبتو عملية التعلم والتو 

مداىن عالء  عاليةالاألول بادلدرسة  الفصلتالميذ دى اللغة العربية ل

 .الدين باووباوو

(، استخدمها الباحث ليكون دليال كتابيا يف معرفة Testاإلختبار ) .2

بادلدرسة  األول الفصلتعلم اللغة العربية لدى تالميذ رفع نتائج 

 مداىن عالء الدين باووباوو. عاليةال

 جهزتالذي  ىو دليل( Pedoman Wawancaraادلقابلة )دليل  .3

مع تالميذ  يف مجع البيانات مبقابلة مدرس اللغة العربية ةالباحث

 .مداىن عالء الدين باووباوو عاليةالبادلدرسة  األول الفصل
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جلمع  ةستخدمو الباحث(، تData Dokumentasiالوثيقة ) ادلعلوما .4

 .ادلعلومات ادلتعلقة هبذا البحث

  المواد البحثيةطريقة تحليل : السادسالفصل 
إحصائية  حدودي ىو ادلستخدمة يف ىذه الدراسة حتليل البيانات تقنية

 التحليل الوصفي حتليل :مرحلتني من التحليل وأجري .مها عينتني مقارنة

 .(ادلًتابطة )غري مستقلة من العينةادلقارنة و 

 الوصفي التحليل .أ 

 نتائج حملة سريعة عن لتقدًن التحليل الوصفي يتم استخدام

 .الطراز رلموعة التعلم التحقيق تنفيذ قبل وبعد التالميذتعلم 

  :29ىي اإلحصاء الوصفي البيانات لتحليل اخلطوات

احلصول  تعلم الطلبة سلرجاتمستوى وترية و  العثور على .1

 نتائج التقييم. عليها من

 لنتائج التعلم. النسبة ادلئوية تبحث عن .2

 P =      x 100% بواسطة الصيغة :
                                                           

29
 Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet.XXIV; Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), h.81. 
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 توسطادل نتيجة تبحث عن .3

   بواسطة الصيغة : 
 =  ∑   

 
   atau       

 = ∑   

 
 

 :الوصف

M   =متوسط ادلبحوثون نتيجة 

 يسجل مع كل اصل ضرباحل رلموع=     ∑ ,   ∑

 تواتر

N   =ادلستجيبني عدد 

 :بواسطة الصيغة (X) االحنرافات حبث عن .4

         
 

  :الوصف

x1 = كل رلموعة من كل موضوع من االحنراف  

X1 كل رلموعة موضوع = قيمة كل  

Mx1  =كل رلموعة من توسطادل 

 كل رلموعة من القائمة احنراف كل تربيع .5
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  مع  تردد ضرب .6
∑ حىت اليت مت احلصول عليها      

 مث  

 خلص

مع  كل رلموعة من االحنراف ادلعياري تبحث عن .7

 30:الصيغة

    
√∑      ̅  

   
 

  :الوصف

S1  االحنراف ادلعياري / = االحنراف ادلعياري  

 ادلتغري فاصلة طبقة = عالمة   

 دلتوسطنتيجة ا ̅  = 

N  ادلستجيبني = عدد  

 األول الفصلتالميذ لدي  نتائج التعلم تفسري تقدًن .8

 .2016اين عالءالدين باووباوو للسنة ماد العلية بادلدرسة

 االستداليل التحليل .ب 

                                                           
30

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Cet.XX; Bandung : Alfabeta, 2012), h.57. 
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 ما إذا كان ىناك لتحديد االستداليل التحليل ويستخدم

التعليم التعاوين  تطبيق قبل وبعد التالميذتعلم  نتائج اختالف يف

 تنيعين من  "t" ادلستخدمة ىي . التحليللفكر زاوج و شارق

 31:بالصيغة

t      =  

 
   

   
 
  

√
    

   
  

    
  

 
  

 الوصف :
1

_

X  :Nilai rata-rata kelas eksperiment 

2

_

X  : Nilai rata-rata keles kontrol 

S1
2
 : Jumlah standar skor dari kelompok eksperiment 

S2
2
 : Jumlah standar skor dari kelompok kontrol 

 n1       : Jumlah sampel pada kelompok eksperiment 

n2         : Jumlah sampel pada kelompok kontrol 

1    : Constant number 

2    : Number of class 

  t            : Hasil Perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan   

 kelompok kontrol 

  .اجلدول و أسعار “ t “األسعار مع  مقارنة .1

 .Ha قبلتو  Ho رفضت فيتم، اجلدول أسعار أقل من “ t “إذا  .2

                                                           
31

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h.96. 
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رفضت و  Ho يتم قبلت، فاجلدول أكرب من أسعار “ t “إذا  .3

Ha. 

 1.3جدول 
 التالميذ مهارات طبقة

 مهارات طبقة درجة فهم المواد

 شلتاز 100 – 86

 جدا جيد 85 – 71

 جيد 70 – 56

 وسط 55 – 41

 ضعيف 40 – 26
 الثقافةالًتبية و  ادلثبوت وزارةادلعايري  :ادلصدر
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 الباب الرابع

 نتائج البحث
 واو ب وعالء الدين باو  ىمدان العاليةالمدرسة الفصل األول: لمحة عن 

 غوى منطقة
 عامةحملة  .1

يف عصرنا اآلف، يشًتط للناس أف متلكوا ادلعرفة وادلهارة القوية حىت متكن 

ذلم التسابق مع اجملتمع العليا. للرد على ىذه التحديات، كل مؤسسة تواجو إىل 

ق الغرض الوطٌت يف تذكية حياة األمة الفكرية والتنمية البشرية يف إندونيسيا حتقي

سليمة وىو رجل خملص قريب إىل اهلل عز وجل وفاضلة، لديو ادلعرفة وادلهارة، 

والصحة اجلسدية والروحية، والشخصية ادلطرد وادلسؤولية الذاتية واإلحساس 

 باإلنتماء للمجتمع والدولية.

 جتعل قضية وطنيةأصبحت االىتماـ و  ىو حمور البشريةادلوارد تورط   

يلعب  أف التعليم مسؤولية كبَتة حتقيق من أجل .والدولة لألمة توصيات دائما

ودما البد منو ىف  الغرض من التعليم. جوىر ألف .الوسطىعاجلة و  دورا ىاما
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مع  ضر اف يتسلح الناس بادلعرفة وادلهارة حىت يتمكنوا من التنافساعصرنا احل

 م بعضا ىف احلياة اجملتمع احملضربعضه

سسة تربوية إسءامية ملت جامعة عءاء الدين اإلسءامية احلكومية كمؤ حت

رؤوساء عءاء الدين  أنشأت  ذما  التعليم الوطٍت. وعلى لل،،مسؤولية كربي يف

عءاء الدين  جامعةمؤسسة التعليمية اإلسءامية كمخترب التدريس على طءاب 

 يب العلمى.ليقوموا بالتدر 

ففر عاـ  باووباووعءاء الدين  مدىن العاليةادلدرسة مبدرسة مسيت ىذه 

مث افتتاحها لقبوؿ الطءاب اجلدد ألوؿ مرة رمسيا، وبعدـ تقدمت  0226

وحتسنت من حيس الكمية والنوعية، إفتتحت ادلدرسة العالية التابعة ذلا وذلذا 

. وتقع ىذه باووباووالعالية  ة مدافاصبحت ذلذة ادلدرسة مرحلتاف ومها ادلدرس

 كيلومًتات من مدينة مكسر شرقيا. 12 ادلدرسة على بعد

 أحواؿ ادلدرسُت  .0
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حتسُت العوامل اذلامة إلجراء الًتبية والتدريسية و إحدى  إف ىيئة ادلدرسُت

يف طلب العلم يتوفق على   تءاميذيف احلقيقة، إف ذما  التءاميذ. و معارؼ ال

 للمادة اليت يعملها .  كفاءة ادلدرس ىف تفهيمهم

كما أف مسافة مسكن ادلدرسُت من ادلدرسة الىت فيها يدرسوف تؤثر  

بصفة مباشرة ىف عملية التدريس. إف كاف ادلسكن بعيدا من ادلدرسة فمن 

الصعب أف يأثر ادلدرسة إىل ادلدرسة على صوعده، أما إلا كاف ادلسكن قريبا 

داية التدريس، وهبذا يكوف فءاصعوبة تذكر على ادلدرس احلضور قبل ب

 االستعداد كامءا.

فبالنسبة للمدرسُت ىف ىذه ادلدرسة فكاف معظمهم يسكنوف قريبا من  

التدريس وكاف عردىم موضحا ىف ادلدرسة وىذا بالطبع يشارؾ ىف تيسَت عملية 

 .اجلدوؿ التايل

  1.4جدول 

-0215و باووباو  عءاء الدين مداىن العاليةادلدرسة أوضاع ادلدرسُت ىف 

0216: 
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 الدراسة األخيرة المدة االسم الرقم

 S 2 مدير ادلعهد رىف، س. أ. غ. ـ. ؼ د إ 1

 S 2 رئيس ادلدرسة مشسوري، س. س، ـ.أ.   0

 S 2 اللغة العربية إ.ـ.تح. غأس. رجب،البد ع 3

 S 1 القرآف واحلديث أمحد  .، س.ب د.إ 4

 S 2 فقو س أ.أخر  أ ب ؼ.ـ ب د إالدكتور أندو  5

 S 1 إقتصاد ألدي الرسقينط، س. ب. د..إ 6

 S 2 فيزكيا علي عومر داىن، س.ب د. إ. ـ.  ؼ فيس 7

  ؾ ت ؾ أمراهلل يونس 8

 S 1 بيولػجيا س بّسيالدكتور أندو  9

 S 1 ؼ ؾ ف إدى ونكسا س.ب د 12

 II S 1ت إ ؾ  فإزة، س.س 11
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 S 1 اللغة اإلندونيسية فطرياين، س. ب د. 10

13 
قراءة                                            ، س. أ.غاروناى

 وكتابة القرآف

S 1 

 S 3 فقو ماريةالدكتور ق 14

 S 1 جيغراىف مرحيٍت، س. أ غ 15

 S 1 عقيدة واألخءاؽ حممد حشيم، س. أغ 16

 S 1 علم احلساب حممد النصَت، س.أغ 17

 I S 1 ت إ ؾ حممد ريش، س. أ غ 18

 S 3 التاريخ اإلسءامي . مرحاىنةجااحلتور الدك 19

 I S 1التاريخ العامي  نر إما،س.أ غ 02

 S 2 اللغة اإلندوبيسية  نرمى ب. س. أ غ. ـ ـ 01

 S 1 فيزكيا رينا كرنيا، س. ب د 00

 S 1 قراء وكتابة القرآف رودياط، س.ب د.إ 03
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 S 1 احملفوظات صربودين، س. ب د.إ 04

 S 1 جيغراىف س.سوسمسفي مسادين،،  05

 S 1 قراء وكتابة القرآف سيت. نرمحة، س.ب د إ 06

 I S 1اللغة إلذميلزي  سيت. روغييا، س. ب د 07

 S 1 إقتصادية سوكرين نورمشسور، س. ب د 08

 II S 3التاريخ العامي  رحيم، ـ ـ الدكتور وحيد 09

 S 2 كيمييا زينل  عليم، س.س إ،س.ب د، ـ.ب كيم 32

 II S 2اللغة إلذميلزي  س.أ غ. ـ.أ غ الدين،زين  31

 

 مكمءات ادلدرسة .3

كما ىو معروؼ لدينا أف ادلدرسة حباجة إىل الوسائل وادلكمءات 

ادلدرسة، خصة يف عملية دراسية. ولكن من ادلشكءات اليت نواجهها مؤخرا أف 

ال تتوفر مها يف معظم ادلدارس مع أف ذلا دور ىاـ كمساعدة لتحقيق أغراد 

ادلتوسطة اإلسءامية احلكومية دراسة. الوسائل وادلكمءات ادلدرسية يف ادلدرسة ال
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تزداد وتًتقى سنة بعد سنة بسبب ادلعونة اجليدة من ادلشرفُت ورئيس  تينمبونغ

والدي التءاميذ دلسامهة الكبَتة من قبل احلكومة ادلدرسة وادلدرسُت وادلوظفُت وا

ومة ووزارة الشؤوف الدينية يف تنمية والتلميذات. بل مساعدة كثَتة من احلك

 .ادلدرسة كمية أـ كيفية

 1.4جدول 

 :0216 باووباووعءاء الدين  مداىن العاليةادلدرسة  أما الوسائل ادلتوفرة يف

 البياف اجملموع الغرؼ الرقم

 جيدة 1 غرفة ادلدرسُت  1

 جيدة 1 الغرفة اإلدارية 0

 جيدة 6 الفصوؿ 3

 جيدة 1 ادلكتبة 4

 جيدة 1 رفة الكشافةغ 5
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 جيدة 1 غرفة احلواسب 6

 جيدة 1 اجلمعية التعاونية 7

 جيد 3  ادلعمل 8

 جيد 1 ادليداف الرياضي 9

 جيد 1 ادلسجد 12

 جيدة 1 غرفة الصالة 11

 جيد 0 بيت اخلءاء/ احلماـ 10

 

 بالمدرسة العاليةالفصل األول في ائج تعلم اللغة العربية نتالفصل الثاني: 

 4142و للسنة او وباو بعالء الدين  ىانمد

عءاء  مداىن العاليةدرسة يف م بناء على البحثة الذى قامت بو الباحث

 البيانات كما يلي: فحصلت على 0216للسنة  باووباووالدين 
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 1.3جدول 

للسنة   واو وباو بعءاء الدين  مداىن العالية درسةبادل الفصل األوؿنتائج امتحاف 

 Cooperative)و زواج و مشاركة  فكَتت تعلم التعاوىنالدوف تطبيق ب 0216

Type Think- Pair- Share (TPS) )  

 نتيجة مساءاأل رقم

  1 

0 

3 

4 

5 

6 

Fitratul Aqiqah 

M.Bahrul Lanti 

M. Fahmi M.Pasau 

M. Hayat Abdi  

Muh.Adnan Tri Putra Muhiddin 

Muh. Aznandi Azifa  

92 

52 

58 

91.5 

82 

80.5 
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7 

8 

9 

12 

11 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

muh. Chairil anshari thamrin 

muh. Ikhsan wijaya  

Muhammad agha abrizam 

Muhammad hilmi.s  

muhammada zul ikram safei 

Nasrun Abdullah 

Naufal muflih mahyuddin  

novril ramadhan r. 

 Nurcholish ismail  

Sayyid faqih tenri ranreng  

Syahrul munandar 

65 

95 

68 

72 

85 

82 

95 

48 

82 

82 

75 
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18 

19 

02 

01 

00 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Nurfadhilah b. 

nuriah hasibuan 

Nurul nabilah  

Nurus sa’dah tarmizi  

Putri rahayu Mansur  

Rismawati 

Sitti miftahul jannah z. 

Sri anisha ruslan  

Sri indah permata sari 

St. nur hidayah 

Tenri wulan 

87.5 

82 

75 

93.5 

85 

56 

75 

95 

82 

58 

75 
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09 

32 

31 

30 

33 

34 

35 

umniyah nabilah karunia 

Uswatun hasanah 

waode andi nurul imamah 

Wulandari 

Nuradinda salsabila 

A.ajria musdalifah 

Musrika yusuf 

72 

75 

65 

85 

68 

92 

75 

 

 1.1 جدول

للسنة  واو وباو بعءاء الدين  مداىن العالية درسةبادل وؿاال فصلالنتائج امتحاف 

0216  (Cooperative Learning Type Think- Pair- Share) 

 نتيجة سماءاأل رقم
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1 

0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

11 

10 

13 

14 

Achmad Hadiyatuloh 

Achmad Sa’adkhamdi  

Achrul Ikhsan  

Ade Yunaldi 

Ahmad Ibrahim Gentarasa 

Aidil Destahrian Nur 

Alfarisi Ahmad 

Alysa Fanny Qutrunnada 

Andi Fadly Adha Nugraha 

Andi Fajrul Mappa  

Andi Farid Al Afif 

andi muhammad sadri 

Andi Muhammad ridha fatahilla 

Andika rezky kurniawan 

95 

95 

91.5 

87.5 

82 

85 

92 

72 

85 

93.5 

95 

85 

85 

92 
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15 

16 

17 

18 

19 

02 

01 

00 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Aryo setiawan 

Ash-habul hasby B 

Ade Irma suriani   

Ananda putra jaya   

Annisa putri 

Annisa trifirjayani 

Ifa latifah   

Anggun cahyani 

Jumriani 

Khaerunnisa 

M. khusnul musafir  

Muthmainnah  

Nelly agustin ananda putri 

Nirmala Hasan 

82 

85 

82 

85 

82 

92 

95 

82 

85 

95 

82 

95 

72 

85 
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09 

32 

31 

30 

33 

Nur adelia arif 

Nur afifah angraeni 

Nur annisa anzar 

Nur wahidah as'ad 

M.El motawally 

82 

75 

95 

95 

85 

 

 الفصل الثالث : تحليل البيانات

 تحليل الوصفي .4
"  تعاوىنالتعلم ال طريقة تطبيق تأثَتبدوف  نتائج التعلم وصف .أ 

.ب الفصل األوؿ (  Think- Pair- Share) " اج و مشاركةو زو  فكَتت

 .0216 للسنة واو وباو بعءاء الدين  ىنمدا العالية درسةبادل
 الفصل األوؿتءاميذ ال على أجريت اليت ثالبح استنادا إىل

بعدد  0216للسنة  واو وباو بعءاء الدين  مداىن العالية درسةبادل

 البيانات من جبمعتلميذا، فيستطيع الباحث  35موضعات 
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 البيانات معاجلتهافيستطيع  .التءاميذ أنفسهم ادلنجزة االختبار

 :خلطوات التاليةبا اإلحصاء الوصفي باستخداـ

 X1  ادلتغَتات متوسطات درجات حساب .1

 1.5جدول 

  نقاط متوسط حلساب ساعدجدوؿ ادل

 رقم       

48 1 48 1 

52 1 52 0 

56 1 56 3 

116 0 58 4 

132 0 65 5 

136 0 68 6 

142 

452 

0 

6 

72 

75 

7 

8 
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482 6 82 9 

055 3 85 12 

80.5 1 80.5 11 

87.5 1 87.5 10 

182 0 92 13 

91.5 1 91.5 14 

93.5 1 93.5 15 

085 3 95 16 

0681 35   

 

Me = 
   

  
 

Me = 
1462

53
 

  Me = 4464 

  االرمراؼ ادلعياري .0
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 1.2جدول 

 االرمراؼ ادلعياري حلساب ساعدجدوؿ ادل

(X-Xr)
2 

(X-Xr)         رقم 

817.96 08.6- 48 1 48 1 

727.56 06.6- 52 1 52 0 

404.36 02.6- 56 1 56 3 

345.96 18.6- 116 0 58 4 

134.56 11.6- 132 0 65 5 

73.96 8.6- 136 0 68 6 

43.56 

0.56 

6.6- 

1.6- 

142 

452 

0 

6 

72 

75 

7 

8 

11.56 
3.4 

482 6 82 9 

72.56 
8.4 

055 3 85 12 

34.81 
5.9 

80.5 1 80.5 11 
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118.81 
12.9 

87.5 1 87.5 10 

179.56 
13.4 

182 0 92 13 

000.21 
14.9 

91.5 1 91.5 14 

085.61 
16.9 

93.5 1 93.5 15 

338.56 
18.4 

085 3 95 16 

3811.96 32.6- 0681 35   
 

              
√ (  -  )

 

 - 
       

                  √
5622184

53-2
   

= √
5455644

55
   

= √110 11  

= 12.58 
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 جدوؿيف  تءاميذادلعرفية لل نتائج التعلم تصنيف بناء على

 مواد يف للتءاميذ نتائج التعلم بأف ميكن االستنتاج 3811.96

و و زواج  فكَتت“ تعلم تعاوىن طريقة تطبيق تأثَت  اللغة العربية

. جيد جدا على أهنا تصنيفها (  Think- Pair- Share )) “مشاركة 

 يف فئة من القيمة ادلعروضة النسبة األكرب يف ميكن مءاحظتو ىذا

 تلميذا. 35من  :51 من جيد جدا

و  فكَتت"   تعلم تعاوىن طريقة تطبيق تأثَت نتائج التعلم وصف .ب 

 درسةبادل.أ األوؿالفصل  (  Think- Pair- Share )) “زواج و مشاركة 

 .0216للسنة  واو وباو بعءاء الدين  مداىن العالية
 الفصل األوؿتءاميذ ال على أجريت اليت ثالبح استنادا إىل

بعدد  0216 للسنة واو وباو بعءاء الدين  مداىن العالية درسةبادل

 البيانات من جبمعتلميذا، فيستطيع الباحث  33موضعات 

 البيانات معاجلتهافيستطيع  .همالتءاميذ أنفس ادلنجزة االختبار

 :خلطوات التاليةبا اإلحصاء الوصفي باستخداـ
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 X2    ادلتغَتات متوسطات درجات حساب .1

1.7جدول   

 نقاط متوسط حلساب ساعدجدوؿ ادل

 رقم       

142 0 72 1 

75 1 75 0 

562 7 82 3 

765 9 85 4 

87.5 1 87.5 5 

072 3 92 6 

91.5 1 91.5 7 

93.5 1 93.5 8 

762 8 95 9 

0840.5 33   
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Me = 
   

  
 

Me = 
162113

55
  

  Me = 44655 

 

  االرمراؼ ادلعياري .0

 1.8جدول 

 االرمراؼ ادلعياري حلساب ساعدجدوؿ ادل
 

      
 رقم         (  - )  

062.4996 16.14- 142 0 72 1 

104.2996 11.14- 75 1 75 0 

37.6996 6.14- 562 7 82 3 

1.0996 1.14-   765 9 
85 4 

1.8496 1.36 87.5 1 87.5 5 
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14.8996 3.86 072 3 92 6 

08.7096 5.36 91.5 1 91.5 7 

47.2596 7.36 93.5 1 93.5 8 

78.4996 8.86 762 8 95 9 

594.6364  0840.5 33   

 

              √ ( -  )
 

 - 
       

              √
594 6364

55-2
   

= √
44564545

55
   

= √18۰58  

= 5655 

متوسط  أفأف نعرؼ  نستطيع، بناء على ادلواد احملصوؿ عليها

كربى ال ائجمن نت 44655االختبار  بعد صل عليهاحي النتائج

التعليم  يف ادلبادئ التوجيهية وزارة يتم تصنيفها . كما لو122



44 

 

يف اجلدوؿ  االتءاميذ يستطيع أف ينظر إليهوالثقافة، فنتائج تعلم 

 :التايل 

 1.9جدول 

 تعاوىنالتعلم ال طريقة تطبيق تأثَت اللغة العربية التءاميذ تعلم نتائج تصنيف أنواع

 درسةبادلالفصل األوؿ   (  think- pair -share ))  “و زواج و مشاركة  فكَتت“

 .0216 للسنة واو وباو بالدين  عءاء مداىن العالية

 درجة فهم المواد تردد نسبة مئوية مهارات طبقة

 122 – 86 03 69 دمتاز

 85 – 71 12 31 جدا جيد

 72 – 56 - - جيد

 55 – 41 - - وسط

 42 – 06 - - ضعيف
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من اجلدوؿ الذى يشمل الدرجة ادلئوية بالقائمة السابقة، نعرؼ أف 

 الفصل األوؿذ يف التءامي تعلم اللغة العربيةنتائج من مستوى الدرجة ادلئوية 

 12دمتاز و  03وىي  0216للسنة  واو وباو بعءاء الدين  مداىن العاليةدرسة بادل

 جيد جدا.

تعلم اللغة  أنو نتائج ميكن االستنتاج ادلذكورة أعءاه احلسابات بناء على

 للسنة واو وباو بمداين عءاء الدين  العالية درسةبادل الفصل األوؿ التءاميذ العربية

 ) “و زواج و مشاركة فكَتت“ تعلم تعاوىن طريقة تطبيق أثَتت ةعام 0216

Think- Pair- Share)  ) دمتاز فيتصن.  

 التحليل االستداللي .4

و زواج و  فكَتت“ تعلم تعاوىن طريقة تطبيق تأثَتنتائج التعلم  حتسنت

عءاء  مداىن بادلدرسة العاليةالفصل األوؿ  (  Think- Pair- Share ))  “مشاركة 

 .0216 للسنة واو وباو بالدين 

 التجانس أوال لتحديد ما إلا كانت اختبار أجريت اختبار الفروض قبل قياـ

 .أـ ال متجانسةعينتُت ال فارياف
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 فارياف كما يلي :التجانس باستخداـ ختبار اخلطوات الف

 الفارياف باستخداـ التجانسختبار ال ادلساعد جدوؿ جعل. 1

 1.41جدول 

 صغراألكرب و األفارياف النتائج 

 العينة فارياف قيمة
 نتائج التعلم :ادلتغَتات 

 قسم ب قسم أ

S2 18.58 110.11 

N 33 35 
 

 F  الفارياف األكرب  حساب القيمة .1

F = 

الفارياف األكرب  
صغراأل الفارياف 

 

F = 

18 58
110 11 

    = 2.165 

   F با جدوؿ  حسايبF  مقارنة .0
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dB البسط  =n – 1 

    33 -1 = 32 

dB القاسم  =n – 1 

  35 – 1 = 34 

 0۰66جدوؿ =  f فيجد% 5 مستوى ىاـ

 االختبار معايَت. 3

 فإف فارياف العينتُت غَت متجانس Ftabelأكرب من   Fhitungإلا 

 فإف فارياف العينتُت متجانس Ftabelأصغر من   Fhitungإلا  

تجانس فإف فارياف العينتُت م Ftabel (0.165  2.66)أصغر من   Fhitungألف نتائج 

 إستطاع القياـ بو. ”uji “tحىت 

 thitung  (t0)  حبث .4

t      =  

 
   

   
 
  

√
    

   
  

    
  

 
 
 

        =        
   

    

√
        

  
  

         
  

 

  

        = 
    

√
        

  
  

        

  
 

  

        =       
    

√           
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        =       
    

√    
 

        =      
    

    
 

        =      4.94 

 

 to   ىلإتأويل  تقدًن .5

تعلم ال طريقة تطبيق تأثَتجيد رفع نتائج تعلم اللغة العربية =   Ha .أ 

 (  think- pair- share )) “و زواج و مشاركة  فكَتت“ تعاوىنال

للسنة  واو وباو بعءاء الدين  مداىن بادلدرسة العاليةألوؿ الفصل ا

0216. 

H0    = طريقة تطبيق تأثَتما وجد رفع نتائج تعلم اللغة العربية 

    think- pair- share )) “و زواج و مشاركة  فكَتت“ تعاوىنالتعلم ال

للسنة  واو وباو بعءاء الدين  مداىن بادلدرسة العاليةالفصل األوؿ 

0216. 

  (df / Degrees of freedom)  ةدرجات احلري 1ب 

df1 = N1 - 1 

      = 33 – 1 

= 32 

df2 = N2 - 1 
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      = 35 – 1 

= 34 

 

فقط، ولذل،  42و  df  =32، لكن 34و  df  =30يف اجلدوا ال جيد 

 df = 30نتائج الفصلتها بعيد جدا عن  df = 42ألف  df  =32تستعمل 

، يتم dk = n2 – 1و  dk = n1 – 1 جدوؿ با tكبديل عن األسعر  t. أسعار 34و

جدوؿ او أسعار  tجيد  df = 32األصغر. با  tتقسيم إثنُت وزائد باألسعار 

            يعٌت  %5يف ادلستوى الكبَت  tاالنتقاد 

 
 = 2.042 + 2.042.  =4.084   

to  = 7.68  فاألكرب منttabel 5 % (4.284  فا 4.96أصغر من .)Ha 

و  فكَتت“ تعاوىنالتعلم ال طريقة تطبيق تأثَت ونستنتج أفض، مرفو  Hoمقبوؿ و

عربية نتائج التعلم اللغة ال فعاؿ يف رفع (  think- pair- share )) “زواج و مشاركة 

  .0216للسنة  واو وباو بعءاء الدين  مداىن بادلدرسة العاليةالفصل األوؿ 
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 الباب الخامس

 خاتمةال

 تخالصاال ( أ

 و فكريت“ طريقة تعلم تعاونى  تطبيق تأثري فعاليةعن  حت الباحثةبعد أن سر 

لدى تالميذ  العربيةاللغة  مفردات  رتقيةل (  think- pair- share ))“ زواج و مشاركة

ة الباحث مكنفت ،باووباوو منطق غوىباملدرسة العالية مدان الفصل األول 

 :ستنتج اخلالصات ما يأيتأن ت

  باووباوو منطقة غوىمدان  باملدرسة العاليةالفصل األول تالميذ تعليم ل نتائج .1

 -think- pair )  ”و زواج و مشاركة فكريت ”التعلم التعاوين تطبيق طريقة قبل 

share )  دجي" العربيةاللغة  مفردات ترقيةيف." 

 باووباوو منطقة غوىمدان  باملدرسة العاليةالفصل األول تالميذ ل تعليم نتائج .2

يف   ( think pair share )و زواج و مشاركة  فكريتتعلم تعاون بعد استخدام 

 ".جيد جدا"مفردات اللغة العربية ترقية 
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 تمقترحاال ( ب

 بعض املقرتحات فيما يلي: ةالباحث مدقتنتائج البحث، ف بناء على

 أن يرقوا واو وباو بمداين عالء الدين  العاليةمن مدرسي اللغة العربية  يرجى .1

  ( think- pair- share )  ”و زواج و مشاركة فكريت التعلم التعاونى  تطبيق طريقة 

 التىدريسإجراء عملية املعينة يف كلى 

حصل عليها تالميذ  مستوى نتائج الدراسة اليت واأن حيفظ ينبغي للمدرسني .2

نظرا ملا أن نتائج  واو وباو بعالء الدين  مدان العالية درسةبامل األول فصلال

 متياز.أودرجة اإلدراستهم يف مرتبة 

رقي ويقوي نتائج هذا البحث أن ت أيت بعدد القادمة اليت تويرجى من الباحث .3

 اللغة العربية كذلك يف رفع نتائج تعلمى اليت تؤثر  الطرق األخر  بدراسة اقيام

 .عليها التالميذ تاليت حصل
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