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 كلمة التمهيد
رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني سيدان و  احلمد هلل

فأان أشكر هللا جزيل الشكر  موالن دمحم و على آلو و أصحابو أمجعني. أما بعد،
الذي أدامين الصحة و التوفيق و اهلداية و املعرفة و الفهم حىت متكنت من إهناء  

املتعاونة املدافعة  تعلم أتثري مناذج "كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة ابملوضوع 
رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية  يف الصف احلادي عشر ابملدرسة  لرتقية

كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة   " الية مداين عالءالدينالع
سرجاان الًتبية اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية و شؤون التدريس جبامعة 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
لكن بفضل و  ،مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة ةالباحث لقد واجهت

يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة  ةالباحث تخدمة خمتلف األقوام استطاع
و  قدم الشكر اجلزيل على ىؤالء املساعدينأن ت ةالباحث تابجلودة. و لذالك، ود

 املشرفني و املشجعني منهم:
" سيةعا" و األم "منريالعزيزين احملبوبني، األب " فضيلة و الدّي الكرميني .1

ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد و ساعدين اللذي
بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و أسأل هللا أن ميد يف عمرمها و أن يرزق 

 هلما الصحة و العافية و يهديهما صراطا سواي.



 
 

 
 

الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عالء الدين فضيلة األستاذ  .2
مية مكاسر و نوابو األستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب اإلسالمية احلكو 

املدير األول، و األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، و 
، الذين قد بذلوا ةاملدير الثالث ةاألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. كنائب

جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية و أفكارىم يف توجيو جهودىم 
 مكاسر.

ية الًتبية و شؤون أمري، لس. م.أغ. عميد كل فضيلة الدكتور احلاج دمحم .3
بو فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. انئب العميد األول التدريس و نوا

و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. انئبة العميد الثانية و 
انئب العميد الثالث، الذين فضيلة الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. 

قد بذلوا جهودىم و أفكارىم يف توجيو كلية الًتبية و شؤون التدريس جبامعة 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر. عالء الدين

سيت  ة، و الدكتور رئيس قسم اللغة العربيةفضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ.  .4
بية و مها اللذان . كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الًت الق، م.فدعائشة خ

  ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.



 
 

 
 

يوسف  دمحمالدكتور كاملشرف األول و فضيلة .منري، م.أغ الدكتورفضيلة  .5
كاملشرف الثاين اللذين ساعداين و أرشداين حىت ت.،س.أغ.،م.أغ.

 آمني.انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمو عليهما، اللهم 
األساتذة و املدرسني الذين بذلوا جهودىم و طاقاهتم يف ترقية ما  مجيع .6

 عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء و اإلخوان من طالب كلية الًتبية بوجو خاص و الطالب  .7

تب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام الذين ساعدوين و أعاروين الك
املتعلقة هبذه الرسالة و أمدوين مبا لديهم من أفكار و آراء يف إعداد ىذه 

 الرسالة.
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

و أخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زايدة و 
عوان بني لدي القراء و ال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، و أسأل هللا 

 تنظيم ىذه الرسالة، آمني اي رب العاملني.التوفيق و اهلداية يف 
 
 

                                             مسات-غووا,1 مجادى الثانية 1439ه
م 1118فرباير  17  

 
 
 ةالباحث              
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 جتريد البحث
 : نوراييت  اسم الباحثة

 02022000202:   رقم التسجيل
أتثري مناذج تعلم املتعاونة املدافعة لرتقية رغبة الطالب يف تعلم اللغة  " :  عنوان الرسالة

  العربية  يف الصف احلادي عشر ابملدرسة العالية مداين عالءالدين"
املتعاونة املدافعة لرتقية رغبة الطالب يف تعلم اللغة أتثري مناذج تعلم  " ىذه الرسالة تبحث عن

. وهتدف ىذه الرسالة إىل معرفة  العربية  يف الصف احلادي عشر ابملدرسة العالية مداين عالءالدين"
رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الصف ااحلادي عشر ابملدرسة العالية مداين عالءالدين ابستخدام 

ملدافعة و معرفة أتثري استخدام تعلم املتعاونة املدافعة لرتقية رغبة الطالب يف تعلم اللغة تعلم املتعاونة ا
 العربية.

يف ىذا البحث ىي طريقة البحث الكمي، من  ةأما طريقة البحث املستخدمة من قبل الباحث
 و تصميم(.التجريبية االصطناعية) الصميم شبو التجاربحيث نوعو يتم تضمني ىذا البحث ىو 

مت حتليل البياانت اليت مت مجعها  أوراق املراقبة.مت إجراء تقنية مجع البياانت ابستخدام  التدابري املتكررة. 
 .الوصفي و اإلحصائي إينفريينسيالابستخدام اختبار التحليل 

القيمة ملتوسط  الوصفي تحليلب، و املراقبةعالجات  5من نتائج ىذه الدراسة ميكن مالحظة أنو بعد 
، يف حني اإلحصائي إينفريينسيال 56.05جياد النمط ىو اليت حصل عليها املتعلمون من خالل إ

وىذا يبني ان رغبة الطالب بتعلم اللغة . .ttabel  2.,66 وقيمةtHitung   210,2حصلت علي
الذي مت   التعليم ألنو قد بلغ ويتجاوز معيار العربية ابستخدام مناذج تعلم املتعاونة املدافعة جيد جدا.

رتقية رغبة الطالب يف تعلم يعين مناذج تعلم املتعاونة املدافعة أتثري ل لذلك ميكن يتم .55حتديده ىو 
 .العربية اللغة

، يف التعلممناذج تعلم املتعاونة املدافعة ىي مناذج التعلم اليت ميكن هبا رفع رغبة الطالب اإلقرتاح 
ينبغي القيام . استخدام تعلم املتعاونة املدافعة ابملداخل املتنوعةولذلك ، فانو يوصي ملعلمي اللغة العربية 

تطوير البحوث مبجموعة مناذج التعلم املختلفة يف  مع مدخل أكثر تنوعا وأكثر من ذلك، ببحوث مماثلة
 .عملية التعلم يف املدرسة
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 الباب االول
 ادلقدمة

خلفية ادلشكالت الفصل األول:  

إحدى  .للغة العربية ىي لغة لديها امتيازات مقارنة مع اللغات األخرىا       
من امتيازت أكرب لديها اللغة العربية يتم احتيار ىذه اللغة كا اللغة القرآن، الذي 

 . 1جلميع البشرييصبح تلقائيا وسيلة اإليصال الرسائل ادلعيارية من هللا 

حىت أن تدريس  اليت مت فيها استخدام كلغة رمسية،العربية يف مرحلة التنمية       
االبتدائية حىت ادلؤسسات  بدءًا من ادلرحلة .اللغة العربية تتطلب اىتماما وعناية

 العاليةيف ادلدرسة  والعامة. ويتم ضبط القدرة والتنمية تالميذ ، اخلاصةالعليا
اليت جعل اللغة العربية ابعتبارىا اختياري قضااي تعلم اللغات  .عالءالدين مداين

 .األجنبية ، إىل جانب اللغة اإلصلليزية

من مؤسسات التعليم ابعتبارىا واحدة   ادلدرسة العالية مداين عالءالدين
األمر اليت ذبعل يف رعاية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر  ةالرمسي
ابإلضافة إىل وسائل والعلم  العربية كمادة إلزامية اليت ىي دبثابة لغة الديناللغة 

 االتصال
على  يف ادلدرسة العالية مداين عالءالدين, الباحثةبناء على ذبربة ادلؤلف  

ىف ادلدرسة العالية  اجبة غلب عليها لتدريسهالرغم أن اللغة العربية ىي مادة و ا
                                                             

 .1ص. (3112فرس، )الطباعة االولى : مكاسر :عالءالدٌن جامعة   فئة الكلمة بالعربٌة ،ارانكانجغ سابردٌن          1
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مل تكن قادرة على  تعلم اللغة العربية اليت تضطلعولكن عملية مداين عالءالدين, 
ادلشاكل يف عملية  من ةكثَت  حىت األن ألن, مع التوقعات السَت كما خطط

كما يف ىذا الصداد  . ة العربيةتعلم اللغيف  الطالب رغبة نقصان م, منهاالتعل
 :أييت

 عندما يشرح ادلعلم الدرس. اقل اىتماما من الطالب أكثر .1
 .مل يكتبوا عند األنتهاء شرح ادلعلمبعض الطالب  ىناك .2
كان الطالب اندرين يف تناول اجلبات الىت يعطى ذلم من ادلعلمُت و اقل  .3

 .2منهم الستكماذلا

يف تعلم  ب ال يرغبونقال أيضا أن الطالاالغة العربية  مدرسمع  لةمن ادلقاب
 3الغة العربية

رلرد  لمدرسمنهم ىو للم واحد ػلدث ىذا بسبب وجود مشاكل يف التع
حىت  , وكذلك استخدام األساليب اليت ال تتناسب التقليديةاستخدام الطريقة 

 .صعبة جدا وشللة اللغة العربية ألهنايف دراسة والتعلم  رغبةأقل أن الطالب 
ن أكثر أن يكو  يستطيع درسإذا كان ادل ستطيع تصغَتىاتة لىذه ادلشك 

 يستطيع. األشياء اليت التعلمظلاذج وابتكارا يف وضع اسًتاتيجيات و  إبداعا
جلعل التعلم أكثر متعة للطالب و زراعة مصلحة الطالب. و ىو غلب  القيام هبا

                                                             
 3112أكتوبر  2بعد المراقبة  
2
 

3112سبتمبر  11، ، مقابله حول اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربٌة فاٌزة      2 
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التعلم التقليدية  اسًتاتيجية التعلم, من زبطيط أن يكون قادرا علىعلى ادلدرس 
 احلديثة كما ىو عليو اآلن.اليت تستخدم فقط يف طريقة احملاضرة، إىل التعلم 

الطالب  رغبة ليطبقها يف تعزيز حثةاتريد الب ستنادا إىل ادلسائل ادلذكورةا 
 ادلدافعة ادلتعاونة متعل اللغة العربية ىو ظلاذج ضلو تعلم
ىو ظلوذج للتعلم ابستخدام نظام التجميع / فرق صغَتة من  متعاونةتعلم  

الناس الذين لديهم خلفية والقدرة األكادميية,اجلنس العرق,اإلثنية  6-4بُت 
 .4سلتلفة )غَت متجانسة(

, الكفاحمن اإلصلليزية مًتمجة يف اللغة االندونيسية  دافعةممصطلح 
رلموعات مع بطاقة غليب على  ىو تعليم يف  ادلدافعة ادلتعاونةم علت  مكافحة.

، أساسا لعبة اللغة حدإىو  مدافعة ،السؤال الذي مت ادلقدمة و فقا ذلذا ادلوضوع
 لعبة اللغة ىو نشاط للحصول على مهارات معينة عن طريق تشجيع.

  الطلب يف تعلم اىتمام ميكن أن مدافعة   ادلتعاونةظلاذج التعليم ىذا 
 يف رفع عنوان البحثفالباحثة هتتم النظرايت, عرض احلقائق و  على بناء  
 العربية  اللغة الطالب يف تعلمرغبة  ادلتعاونة ادلدافعة لرتقية تعلم أتثري مناذج“

 "دلدرةة العالية مدا ي عالاالدن ي عشر ابالصف احلاديف 
 

 

                                                             
 313( ص.3112جكرات كنسن : ) استراتٌجٌات تعلٌمٌة نموذجٌه عملٌه المنحى التعلٌموناءسنجً ,  1
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 الفصل الثا ي: مشكالت البحث

من ىذا البحث لى اخللفية ادلذكورة ، فكانت صياغة ادلشاكل استنادًا ع
 فهي كما يلي

 حلادي عشرالصف ا يف تعلم اللغة العربيةيف الطالب كيف رغبة  .1
 ؟ ادلدافعة ادلتعاونةتعلم  خدامستاب دلدرسة العالية مداين عالءالديناب

يف الطالب   رغبة لًتقية   ادلدافعة ادلتعاونةم تعل استخدام أتثَت ىل ىناك .2
ابدلدرسة العالية مداين  عشراحلادي  الصف يف تعلم اللغة العربية

 عالءالدين

 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائد

 :األغراض اليت نراد احلصول عليها يف هذا البحث هي .1
تعلم اللغة العربية يف الصف ااحلادي عشر يف الطالب رغبة  عرفة  دل  (1

 ادلدافعة ادلتعاونةم ستخدام تعلابابدلدرسة العالية مداين عالءالدين 
تعلم الطالب  يف  رغبةلًتقية  ادلدافعة ادلتعاونةم تعل استخدامأتثَت  عرفةدل (2

 اللغة العربية  يف الصف ااحلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين
 فوائد البحث .2
 للمدرسة ( أ
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إبجراء البحوث يف التغلب على مشاكل كمدخل للمدرسة حيث تقوم الباحثة 
 .ةيالطالب التعليمتعلم اللغة العربية السيما مصاحل 

 للمدرسُت ( ب
 تعلمالظلاذج حول  اللغة العربية ية للمعلمفكر  ومساعلة كمدخالت

  ج(    للباحثة  

 .إلضافة البصَتة واخلربة للباحثة قبل أن تكون مدرسة اللغة العربيةب

 توضيح معا ي ادلوضوع الفصل الرابع :

إىل  أرادت الباحثة لعنوان ادلذكور أعاله,لتجنب أي سوء فهم يف تفسَت ا
توضيح وتعزيز معٌت الكلمات اليت تعترب صعبة للغاية مرة موتر معا يف معٌت 

 اجلملة ميكن أن يفهم، وعلا:

التعلم يف رلموعات حسب مطابقة البطاقات ىو  ادلدافعة ادلتعاونةالتعلم  .1
 ذي مت ادلقدمة وفقا ذلذا ادلوضوعوبطاقة غليب على السؤال ال

ادليل ضلو شيء يتكون من خليط من مشاعر ادلتعة  ىوتعلم يف الرغبة ال .2
واألمل والشعور ابالىتمام وتركيز االىتمام ادلولود من الطموح وغَتىا من 

 ادليول، شلا يؤدي إىل اختيار أو دافع
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 الباب الثاىن
 دراةة ادلكتبيةال

 الفصل االول : متعاونة

 متعاونةتعلم تعرنف  . أ

ال ذبعل الناس أو عملية، بطريقة ما، أفعوفقا لقاموس كبَت، التعلم 
التعلم مزيد من الًتكيز على عملية الىت ربدث داخل الفصل . 5التعرف يتعلمون

 وخارجو.

يف تسخَت كل  طالبأبنو عملية التعاون بُت ادلدرسُت و  التعلم
التعلم مزيج من التدريس  .6ليت أتيت من ضمن التالميذ أنفسهماإلمكاانت ا

. التعليم مهارات يف عرض مادة الدرس لتحديد صلاح العملية وأنشطة التعلم 
 التعليمية

من البيان ادلذكورة ميكن االستبيان أن عملية التعلم وتعليم حلصول على 
 احداف التعلم

                                                             
          

5
التربٌة والتعلٌم  وزارة كتاب  باالي :جاكرتا ,قاموس اللغة االندونٌسٌه الكبٌرة ،مترجم مركز قاموس اللغة فرقة 

 .12(،ص.3115،

         
2
 2ص .،(3112الناشر موجات، :) ٌوجٌاكرتا لتخطٌط للتعلم التارٌخا ، سري وحٌونًو لٌواكنغ 
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اليت غلعل التالميذ فيها فرقا صغَتة.  العملية التعليمية ىو ادلتعاونة تعلم
وينقسم التالميذ أربعة حىت ستة أشخاص يف فرق صغَتة تعاوان. مث عّلم التلميذ 

 7من دون التعرض لألذى ادلتعاونةادلاىر اىل التلميذ اجلاىل يف التعلم 

كنوع من اسًتاتيجية التعلم يف رلموعات، يتعلم الطالب معا   متعاونة
بعض يف جعل مهمة مع الًتكيز على اإلعالانت ادلتبادل بُت ومساعدة بعضهم ال

األعضاء. سيقوم الطالب الذين يدرسون يف رلموعة معرفة ادلزيد من الطالب 
 الذين يتعلمون يف النظام التقليدي.

ىو خلق وضعا حيث  ادلتعاونةوفقا لنظرية الدافع للتعلم، ىدف التعلم 
ة بدال ادلتعاونةأيضا ىذا اذلدف. مث  ميكن ربقيق النجاح إذا الطالب اآلخرين

 8.من التعلم التنافسي والنجاح التعلم ىو صلاح اجملموعة بدال من الفرد

 الثا ي : مدافعةالفصل 

 مدافعةتعرنف  . أ

مًتمجة يف وسائل االندونيسية عمل الكفاح إلصلليزية من ا مدافعةصطلح إ
 للعثور على إجاابت وحلىو ظلوذج التعلم اليت تدعو الطالب  دافعة.موالنضال

                                                             
ص.  (3113, فرسمكاسر,عالءالدٌن جامعة  : 1 (التعرٌف باستراتٌجٌات التعلم )النهج الموحد للعملٌةدمحم. رفٌع.  7

111 
1
 312,) دون سنه( صزمٌٌكات )دون مكان( ,منهجٌه تدرٌس اللغة العربٌة, احمد فؤاد أفندي 
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ادلشاكل القائمة عن طريق توزيع كتيب واإلجابة على ورقة يرافقو إجاابت بديلة 
 .9 ادلقدمة

ادلستخدمة ذلذا النوع من األلعاب لألطفال الذي ىو تطور  مدافعة
ادلمارسة وربسُت مفردات التفكَت البصَتة. وفقا لطبيعة التدافع اجلواب يتكون 

 من األشكال وىيمن رلموعة متنوعة 

مرتبك ، وىذا ىو لعبة لًتتيب الكلمات واحلروف اليت  ادلدافعة كلمة . أ
 تقع وذلك لتشكيل كلمة تعٍت

كلمة عشوائية.   -، وىي لعبة الكلمات لتكون مجال ادلدافعةاجلملة  . ب
 طقيا، ىادف ودقيق وصحيح. شكل احلكم غلب أن يكون من

 -لعبة بناء اجلمل اخلطاب أساس منطقي  ، وىو ادلدافعة اخلطاب ج.
أحكام عشوائي. غلب أن يكون ترتيب النتائج اخلطاب ادلنطقي 

 وذات مغزى.

 ادلدافعةذج ميكن أن طللص إىل أن ىذا ىو ظلاستنادا إىل تفسَت أعاله 
من الطالب يف اجملموعة. التعلم رلموعة النموذج الذي يتطلب اإلبداع والتعاون 

 دلسة صغَتة من ادلباراة أمال يف جذب انتباه الطالب. ذج يعطيىذا النم

 مدافعةذج تركيب منب . 

                                                             
 122( ص.لروٌس االعالما -ٌوٌاكارتا: ار,) المناهج الدراسٌة 3112فً  21التعلم المبتكرة نمذج صٌمٌن,   9



9 
 

 على النحو التايل مدافعة ذجخطوة خبطوة تعلم ظل

 أ. إعداد 

يف ىذه ادلرحلة ادلعلم إعداد مواد ووسائل اإلعالم الستخدامها يف التعلم. 
البطاقات، واليت وسائل اإلعالم ادلستخدمة يف شكل بطاقات األسئلة واألجوبة 

 سبق ان مت اختيارىم بصورة عشوائية مثل ىذا اجلواب.

 ب. النشاط األساسي

كان كل رلموعة نقاش للعمل على ادلشاكل نشطة يف ىذه ادلرحلة ىي كل  األ
 وتبحث عن أجوبة حول البطاقة اليت مبارايت

 ج. ادلتابعة

من أنشطة ادلتابعة األنشطة اعتمادا على نتائج تعلم الطلبة ادلتابعة، أمثلة 
 وتشمل

 إن نشاط زبصيب اليورانيوم لتوفَت مهام شلاثلة مع مواد سلتلفة (1
تكوين يعزز النص األصلي، إذا كان ىناك تكوين اليت ال تظهر  (2

 ادلنطق.
 والنشاط من تغيَت جوىري أو تبسيط القراءة. (3
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إغلاد معٌت كلمات جديدة يف القاموس وتطبيقو يف استخدام ىذه  (4
 العبارة

ق من أن األخطاء النحوية اليت قد تكون موجودة يف نص ربق (5
 اخلطاب ادلمارسة.

الشيء الوحيد الذي ىو مهم يف ىذا النموذج، والطالب ال رلرد شلارسة 
لفهم والعثور على ترتيب جيد من النص ومنطقية، ولكن تدريب أيضا إىل 

 التفكَت التحليلي خطَتة.

 مدافعةذج ئد استخدام ظلفوا

لطالبأ. ل  

( الطالب الذين لديهم صعوبة يف تذكر مصطلح الصعب أن زبفض 1
 العبء.

 ب. للمعلم

 للحصول على اخلربة ادلباشرة يف تنفيذ التعلم . أ
كما دفعة ربفيزية ادلهارات الالزمة الختيار رلموعة متنوعة من  . ب

االسًتاتيجيات اليت ميكن ربسُت نظام التعليم وذلك لتقدًن أفضل 
 التعلم.اخلدمات للمتعلمُت 

 ميكن للمعلم خلق جو لطيف للطبقة . ج
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 تعلمرغبة : الثالث الفصل

 تعرنف الرغبة . أ

يرغب رغبا ورغبا  -يرغب أو رغب  -الرغبة ىي مصدر من رغب 
 .11ورغبة فيو، أراده وأحبو

. 11كبَتة لشيء ماببساطة والفائدة واإلاثرة يعٍت استعدادا كبَتا أو رغبة  
 آراء اخلرباء وربدد ادلصاحل، دبا يف ذلك:، وسوف تعرض ما يلي عدة فهم رغبة

ىي طعم ونكهة أشبو مصلحة يف مسألة أو  رغبة، سالميط  . أ
 12النشاط

ىي مصدر الدافع الذي يوجو الناس  ، رغبةاليزابيث ب. ىولوك   . ب
للقيام بو. عندما واجو شيئا ألهنا حباجة ذلا أن تكون مهتمة يف 

 ذلك.
 ىو استعدادىف مظاىر الفعالاالىتمام رغبة ىي واليو عبد العزيز,  . ج

ىي ادليل ضلو شيء الذي يتكون من خليط  رغبةالمن تعريف اختتم سبق أن 
من مشاعر طيبة واآلمال وادلشاعر اجلذب، مع الًتكيز استعداد لدت والتيارات 

                                                             
 11

 .291(، ص 1911لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة واألعالم ، )بٌروت: دار المشرق،  
 151( ص 3112النفس التعلٌمً )جاكرتا: راجاغراندو بٌرسادا ، محب شاه ، علم   11

13
 111( ، ص 1995)جاكرتا: رٌٌنٌكا حقوق الطبع والنشر ،  التعلم والعوامل التً أثرت علٌهم سالمٌالً ،
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األخرى، شلا أدى إىل ربديد أو الدافع. يف حُت أن فهم التعلم ىو التغَتات 
  . 13نسبيا بسبب ادلمارسة واخلربة السلوكية اليت ربدث اثبتة

غَت مصلحة يف التعلم ىو وجود اذباه لقلب الشخص ضد بعض وجوه، يرافقو 
انتباىهم وحيوية اليت مًتابطة إىل الوجهة ادلقصودة من خالل األنشطة أدت يف 

 النهاية إىل تغيَت دائم نسبيا يف شكل ادلعارف وادلواقف وادلهارات.

 ب. الفائدةحماولة لتوليد     
سيكون الدافع وراء الطالب للتعلم عندما يكون لديهم مصلحو للتعلم. ولذلك 
، فان تطوير تعليم الطالب ادلهتمُت ىو أحدي التقنيات يف تطوير التعلم. بعض 

 الطرق اليت ميكن القيام بو دلصلحو منغمبانغكيكان تعلم الطالب ، منهم
مع احتياجات الطالب.  ربط ادلواد التعليمية اليت سيتم تدريسها .1

وسوف تنمو مصلحو الطالب يف حُت انو ميكن القبض علي ىذا 
ادلوضوع كان مفيدا للحياة. التايل ػلتاج ادلدرسون إىل وصف للكيفية 

 اليت يتناول هبا ادلوضوع احتياجات الطالب
ادلوضوع صعب  .زبصيص ادلوضوع مع مستوي اخلربة والقدرة للطالب .2

ع الذي ىو ابعد ما يكون عن خربه الطالب ، جدا للتعلم أو ادلوضو 
 لن الطلب من قبل الطالب

                                                             
 21( ، ص3111)ٌوغٌاكارتا: بوستاكا بٌلوموارب ، علم النفس التربوي ،  ٌممستق .12
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استخدام رلموعو متنوعة من النماذج واالسًتاتيجيات التعليمية  .3
متنوعة، علي سبيل ادلثال، وادلناقشات، والعمل اجلماعي، 

 14وادلظاىرات
 من الشرح أعاله ميكن ان يعرف ان اىتماما كبَتا اتثَتىا علي أنشطو التعلم.
 الطالب ادلهتمُت لدرس سيدرس ذلم جبديو الن ىناك جاذبيو ابلنسبة لو. رغبة

ىي الدافع الرئيسي الذي ميكن ان تثَت االاثره من التعلم للطالب يف فًته معينو 
من الوقت لذلك ادلعلمُت حباجو إىل توليد الطالب الفائدة علي الدروس ادلعطية 

ب علي التعلم بشكل أفضل من بسهولو فهم. التعلم ابىتمام سيشجع الطال
التعلم دون فائده. نشات ىذه ادلصلحة عندما الطالب ادلهتمُت يف شيء ألنو 

 وفقا الحتياجاهتا ، أو يشعر ابن شيئا مفيدا لدراسة ذلا ينظر.
 فوائد الرغبة . ت

 للرغبة فوائد كثَتة، منها ما يلي:
 الرغبة تؤثر على حركة األمل. -
 وي.الرغبة كالدافعة والباعث الق -
 الرغبة تؤثر على اإلصلاز وربصيل التعلم. -

 عناصر الرغبة ث.     

 .أ. مشاعر السرور

                                                             
 21-39( ، الصفحة 3112)جاكرتا: كٌنكان ،  التعلم استراتٌجٌاتٌٌنا سانجاٌا ، و 11
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أن الشخص الذي يهتم يف النشاط سوف تنتبو ذلذه األنشطة بسرور. وبعبارة 
 15أخرى، والفائدة ىي تفضيل طعم لشيء واحد أو النشاط دون إبالغو

 .ب. االىتمام

اىتماما وىو النشاط الذي يقوم بو  -يهتم  -االىتمام لغة من اىتم 
اىتمام وتتمحور الطاقة  الفرد يف صلة اختيار اإلاثرة والتنشيط الواقع من البيئة.

النفسية اليت كانت اثبتة على كائن. اىتمام وانتباه ىي أعراض الروح ىي دائما 
تشعر ابلقلق. الطالب الذي لو مصلحة يف التعلم ستنشأ اليت تتطلب انتباىو إىل 

لدرس، وليس كل الطالب لديهم نفس االىتمام الدرس يقدمها ادلعلم. ولذلك ا
فمن ادلعلمُت ادلهارات الالزمة إلاثرة انتباه الطالب. ىناك نوعان من االىتمام 
الذي مصدر قلق ادلتعمد أاثر من قبل معلم واالىتمام العفوي الذي يطرح نفسو 

 .بنفسو يف الطالب

 احلركة أو الدافعة  . ج
أو التحريك ىنا صفة من الصفات الشخصية اليت ذلا ميل إىل احلركة 

القيام ابلعمل اخلاص أو إىل نيل الغاية ادلرجوة. وىذه احلركة تدفع الشخص على 
العمل لنيل ادلقصود أو الغاية. بعبارة بسيطة ادلرء يفعل العمل حينما كان لو 

 الدافعة والباعث.

                                                             
15

 123( ، ص 3113)جاكرتا: رٌٌنٌكا لحقوق النشر ،  التعلم باالنكلٌزٌهسٌفول باهري جاماره ،   
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التحريك احتياجا شديدا، ألن العمل التعليمية ربتاج إىل الدافعية أو 
التلميذ الذي ليس لو الدافعية للتعلم فال يريد التعلم. ومن ال يريد التعلم، فلو  

 كان يذىب إىل ادلدرسة ويرجع على البيت كل يوم فهذه ال ينفع.
من البيان السابق عرف الباحث أن الرغبة ىي ادليل أو اإلرادة الكربى 

واحلب والرجاء والًتكيز على النفس لتكون ىذه  لشيء أو التعلم بوجوده الفرحة،
الرغبة وجوده. وىذه الرغبة عادة معلقة ابالىتمام واحلس والشعور وادلقارنة 

 والقوة يشتغل مع الدماغ.
 العوامل اليت تؤثر الرغبة التعلم

ال تنشأ رغبة الشخص فجأة. الرغبة توجد بسبب أتثَت عاملُت اثنُت، علا 
 :. مصلحة الشعبُت كما يلي16خلارجيةالعوامل الداخلية وا

 العوامل الداخلية  (أ 
العامل الداخلي ىو الشيء الذي غلعل الطلبة ادلهتمُت، واليت أتيت من داخل 
النفس. وتشمل العوامل الداخلية: تركيز االنتباه، والفضول، والدافع، 

 . ىذه العوامل اخلمسة ىي كما يلي:17واالحتياجات
التالية ، وىذا سيؤثر مصلحة الطالب يف احلذر ضروري يف األنشطة  

التعلم. االىتمام يف تعلم مركزية أو تركيز مجيع األنشطة موجهة إىل شخص أو 
الطالب األنشطة مصحوبة العناية ادلركزة  .18شيء رلموعة من الكائن التعلم

                                                             
 212,( 1919،  جحٌا )ٌوغٌاكارتا: نور علم النفس التعلٌملٌستر دي كرو والٌس كرو ، 12

 
 14.( ص2117، )الفقراء: األرض اكاسارا ،  تقوًن التعليمسورييابراات ، 11
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تعلم سيكون أكثر صلاحا وسوف يكون أعلى اإلصلازات. ادلهتمُت يف النشاط 
قدر من االىتمام، ال تًتدد يف التضحية من الوقت والطاقة  سوف يعطي أكرب
 من أجل النشاط.

الفضول ىو شعور قوي أو موقف أن تعرف شيئا. رغبة قوية يف معرفة  
ادلزيد عن شيء ما. وىناك شعور أبن ينشأ يف الشخص الذي يشجع الشخص 

 الذي يريد أن يعرف شيئا.
ذي يتميز ظهور ادلشاعر وردود الدافع ىو التغَت يف الطاقة يف الشخص ال

الفعل على ربقيق ىذا اذلدف. الدافع ىو معقد. والدافع يؤدي إىل تغيَت للطاقة 
يف البشر، لذلك سوف تتشبث بقضية األعراض النفسية، وادلشاعر والعواطف، 

 مث إىل فعل أو يفعل شيئا
احتياجات )الدافع( ىو دولة يف شخص الطالب الذي شجعو على أداء  

ة معينة من أجل ربقيق اذلدف. االحتياجات ال ميكن إال أن يرى ىذا أنشط
. شخص ما يقوم بو ألن ىناك دفع نشاط التعلم. يف ىذه احلالة  19فردالالشعور 

كأساس للدافع القيادة الذي يدفع الشخص للتعلم. والفوائد ىي إمكانية 
ما دافع النفسية اليت ميكن استخدامها الستكشاف الدافع عندما يقوم شخص 

 ابلفعل للتعلم، مث سيقوم بتنفيذ أنشطة التعلم ضمن فًتة زمنية معينة
 العوامل اخلارجية  ( ب

 البيئة االجتماعية 
                                                             

19
 .21  ( ص3112، )الفقراء: األرض اكاسارا ،  تقٌم العلٌمسورٌٌابراتا ، 
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يغطي البيئة االسريو وادلدرسة واجملتمع. وتقوم األسر بدور ىام الن االسره ىي 
ادلدرسة االويل. يف كيلوارغااله ميكن للمرء ان يبٍت عاده ، طريقو للتفكَت 
وادلواقف وادلثل العليا اليت تقوم عليها الكيربيبادانيا. وميكن ان تؤثر البيئة 

فُت اإلداريُت وزمالء الدراسة علي روح االجتماعية مثل مدرسي ادلدارس وادلوظ
ادلعلم يظهر دائما ادلوقف والسلوك الذي ىو متعاطف ويظهر تعلم الطالب. 

ادللكة اجملتهدة وادلثالية جيده ، وخاصو من حيث التعلم. وىذه البيئة االجتماعية 
-ىي اليت ميكن ان تؤثر علي ادلصلحة بسبب العادات ادلوجودة ابلفعل يف البيئة

 يئة.الب
 لبيئة غَت االجتماعية .3

يشمل مبٍت ادلدرسة ، ومكان االقامو وموقعها ، ودراسة الدولة ، والوقت 
. ويرتبط ذلك ابلوسائل والتسهيالت اليت تدعم 21الدراسي وما إىل ذلك

 مصلحو الشخص
 
 
 

  
 
 

                                                             
 152-153( ، ص 3112)جاكرتا: راجاغراندو بٌرسادا ،  علم النفس التعلٌمًمحب شاه ،  31
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 الباب الثالث
 طرنقة البحث

 نوع البحثالفصل االول : 

 الدراسة التصميم شبو التجاربىذه ث ادلستخدمة يف كان نوع البحو 
  (.)التجريبية االصطناعية

 خدام رلموعو واحده فقط ىوآخر التصميم التجرييب الذي لديو ميزه است
  ادلتكررة ، ومجيع ادلشاركُت يفتصميم التدابَت ادلتكررة. يف تصميم التدابَت

 بحت التجريبية ، مع كل رلموعو تصرلموعو واحده ادلشاركة يف مجيع العالجا
 عة بتجربة ذبريبية واحده أبداءىاالسيطرة اخلاصة هبا. ويقارن الباحث أداء اجملمو 

 العالجات ادلتعددة )كما ىو الشانربت عالج ذبرييب آخر. اجملرب يقرر علي 
 اخلطوات يف ىذايف التصاميم مضروب( ولكن يدير كل منفصلة. يتم عرض 

 . التصميم يف اجلدول

 تصميم التدابَت ادلتكررة
ربديد 

مشاركُت 
 للمجوعة

التدبَت أو 
 ادلراقبة

العالج 
1التجرييب   

التدبَت أو 
 ادلراقبة

العالج 
2التجرييب  

التدبَت أو 
 ادلراقبة
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وبعد اختيار ادلشاركُت ، يقرر الباحث العالجات التجريبية ادلختلفة 
لتحديد اتثَت كل منها علي واحد أو أكثر من النتائج. ويتبع أحد التدابَت أو 
ادلالحظات الناذبة عن العالج التجرييب األول ، مث يتخذ تدبَت أو مالحظو 
للنتائج الثانية بعد ادلعاجلة التجريبية الثانية. وبعد ذلك غلري تقييم االختالفات 

 .يف مقاييس النتائج ابلنسبة لالختالفات من العالج إىل العالج

ىذا التصميم وفيما يتعلق ابلتهديدات للصحة الداخلية ، ال يتاثر 
اي االختيار ، أو العالج ، أو االضلدار )ابلتهديدات ادلتعلقة دبقارنو اجملموعات 

، أو الوفاة ، أو النضج ، أو التفاعل مع االختيار(. دون استخدام االختبار 
ادلسبق ، واالختبارات واالجهزه ليست هتديدات يف ىذا التصميم. التاريخ ىو 

قد ربدث خالل ذبربو واحده العالج التجرييب  مشكلو زلتملو يف ان االحداث
قد تؤثر علي العالج ادلقبل ، والباحثُت حباجو إىل جعل العالجات متميزة قدر 

 .21اإلمكان

يستخدم تصميم ىذا البحث رلموعو واحده فقط ، لذا فانو ال 
  يتطلب رلموعو ربكم

 

 

                                                             
 231-219جون وي كرٌسوٌل. البحوث التربوٌة: ص  31
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 البحث متغرياتالفصل الثا ي : 

ومتغَت  (X) ىناك متغَتان مستقالنيف ىذا البحث  البحث متغَتات
وادلتغَت  ادلدافعة ادلتعاونةتعلم ذج ادلتغَتات ادلستقلة ىي ظل (Y) اتبع

 وميكن وصف العالقة بُت ادلتغَتين كما يلي .يف التعلم رغبةالتابع ىو 
 طريقة مجع ادلعلومات

y    x 

 اجملموع الكلي والعينة النموذجيةالفصل الثالث : 

 اجملموع الكلي .1

أن يبحث  حثالبا إذا أراد ى.و كل شيئ للبحث العلمىاجملموع الكلى 
فبحثو يسمى البحث اجملموع مجيع العناصر. ادلوجودة داخل رلال البحث 

 .22الكلي

طالب يف ادلدرسة العالية مداين  اجملموع  يف ىذا البحث ىو كل
 شخصا 222 عالءالدين

 L P الصفى

X1 21 13 
X2 17 15 

                                                             
 115-111(ص.3115 الففٌت33. ,)التربوي سوغٌونو ، أسالٌب البحث 33
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X3 29 16 
XI1 01 01 
XI2 11 13 
XII1 14 19 
XII2 17 15 
 011 001 جمموع

 العينة النموذجية .2

العينة النموذجية ىي جزء من وغيونو أن العينة النموذ جية ىي قال س
 أجزاء اجملموع الكلي الذى سبتاز بو.

إذا كان مصدر ادلواد أقل من مائة شخص فهو األفضل أن أخد كلهم 
اجملموع الكلي. وإن كان عدد مصدر ادلواد اكثر ويكون البحث حبث العدد أو 

من مائة شخص فعلى األحسن أن زبتار منهم بُت عشرين يف ادلائة إىل ثالثُت 
 23ة فأكثر ليكون العينة النموذجية.يف ادلائ

 اشخص  24 العينة النموذجية يف ىذا البحث ىو الصف احلادي عشر
 يف ادلدرسة العالية مداين

 كا  وق  البحث الفصل الرابع : ادل

ىناك عدة أسباب  .وسيتم إجراء ىذا البحث يف ما ماداين عالء الدين
أوال، بناء على الدراسات األولية وجد مشاكل يواجهها  .اختيار الباحثُت ادلوقع

                                                             
 111ص.، إجراءات البحثسوهارسٌمً ارٌكنتو ،  32
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حيث ال يرغب الطالب يف تعلم اللغة العربية،  .ادلتعلمون يف تعلم اللغة العربية
انن يف متناول الباحثُت من أجل تقليل سبويل ىذا فإن كال ادلوقعُت البحثيُت يكو 

 .البحث إىل احلد األدىن

أما ابلنسبة للوقت الدراسة اليت أجريت يف الفصل الدراسي الثاين من 
دلدة شهرين وسوف تبدأ يف سبمرب حيت  2116/2117العام الدراسي   

 .2117نوفمرب العام 

 مجع ادلعلومات ةقنطر الفصل اخلامس : 

 مجع ادلعلومات كما بديلى: أما طريقة

ادلراقبة ىي تعمل الباحثة ادلراقبة على موضوع البحث مث يقيدا  .1
 حلاالت اليت يعتقدىا واجبا ومتصال دبشكلة اليت تبحث عنها

ادلراقبة اليدوية ىو دليل الذي ػلتوي على بياانت احلصول على 
 اليقُت من خالل ادلالحظة ادلباشرة

 البحثأدوات الفصل السادس : 

 دليل ادلراقبة .1

ادلراقبة اإلرشاد ىو عملية ادلراقبة والتسجيل بشكل منهجي حول 
تصبح ىذه ادلالحظة واحدة من تقنيات مجع  .األعراض ادلدروسة
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البياانت عندما تكون وفقا ألىداف البحث، واليت يتم التخطيط ذلا 
وتسجيلها بشكل منهجي، وميكن التحكم فيها من أجل ادلوثوقية 

 )وثوقية( والصالحية )الصالحية)ادل

         إجرااات مجع البياانتالفصل السابع : 

 مراحل إجراءات مجع البياانت يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:

 مرحلةاإلعداد

قبل التصرف يف ىذا البحث، اليت عقدت ألول مرة يف مجلة أمور 
 :التحضَتي على النحو التايل

ادلراقبة اليت سيتم وستجري الباحثُت وضع صكوك وأدوات  .1
 استخدامها للبحث يف التقدم

 إعداد ادلواد التعليمية .2
 الباحثون وضع خطط الدرس .3
 .الباحثُت إعداد متوسطة اليت سيتم استخدامها .4

   مرحلةالتنفيذ

مراقبة . تنفيذ إجراءات استنادًا إىل خطة تنفيذ التعلم الذي مت إعداده
 ورقة ادلالحظة أو ادلراقبةورصد اإلجراءات اليت تقوم هبا ابستخدام 
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يف ىذه ادلرحلة، يعطي الباحث العالج دلوضوع البحث الذي ىو احملور 
من ىذه ادلرحلة سيتم احلصول على البياانت من  .األساسي يف ىذا البحث

 .ادليدان الذي سيتم بعد ذلك ربليلها دبساعدة األساليب اإلحصائية

 الثام  : طرنقة حتليل ادلعلوماتالفصل 

االىتمام إىل أو عن طريق ربديد حجم أتثَت التغيَت  ىو  ربليل ادلعلومات
فضال عن سائر ، كميًا )بعض( األحداث إىل شيء )بعض( تكرارات أخرى

األحداث ميالماركان/تقدير. وميكن التعبَت عن األحداث )احلدث( كالتغَت يف 
 .24قيمة ادلتغَت

 اإلحصائي الوصفيأ(. 

يهدف إىل احلصول على قيمة متوسط عدد مرات، أنو  ،اإلحصائي الوصفي
فاراينسي، االضلراف ادلعياري، والوسيط، ووضع كل من ادلتغَتات اليت 

 .درست
 ىي:  أما ابلنسبة للصيغة ادلستخدمة،

                rata   (-Mean/ rata̅ (ادلتوسط .1

 ̅  
∑   

 
   

 
 

                                                             
 PT Bumiجاكرات: )   Analisis Data Penelitian dengan Statistik،حسن إقبال ميسباىودين،  24

Aksara ،211332 .(، ص 
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 :الوصف    

 عدد متوسط    ̅      
   Xمن متغَت عشوائي i-ke  البياانت                 

    n   العدد من البياانت
25

 

   (SD) االضلراف ادلعياري .2

   √
∑      ̅   

   

   
 

 :الوصف
  االضلراف ادلعياري    

 العدد ادلتوسط   ̅    

  i-ke البياانت          

     n    26العدد من البياانت 

 (Variansi)  فاراينسي .3

                                                             

 271 .ص ،Analisis Data Penelitian dengan Statistik  ،حسنميسباىودين، إقبال 35 
 PT Bumi)جاكرات:   Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif ،انفيو س سَتيغار 26

Aksara، 2115141 .(، ص 



26 
 

 
 

    
∑      ̅   

   

   
 

 :الوصف
  االضلراف ادلعياري    

 العدد ادلتوسط   ̅    

  i-ke  البياانت          

     n    العدد من البياانت 

 الرغبة يف التعلم الفئة .4
 مت استخدام مقياس .Likert يف ىذه الدراسة الباحثُت ابستخدام ظلوذج مقياس

 Likert،األحداث أو وتصور لشخص أو رلموعة حول  اآلراء، لقياس ادلواقف
 .27األعراض االجتماعية

ىو أسلوب لقياس بياانت ادلواقف واآلراء والتصورات اليت  Likert مقياس
 لتستخدم كاألساس لتحديد توزيع رد قيمة األنصبة ادلقررة لو،يف ىذا اجلدو 

                                                             
 ,Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomiرضوان، سوانرتو، 27

komunikasi dan Bisnis  :ابندونغ(Alfa beta، 2119ص ،). 115 
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شلتاز، جيد  .28فئات سلتلفة من إجاابت مخسابستخدام استجابة تصنف إىل 
 :النتيجة يف اجلدول التايل likert رؤية إجاابت مقياسميكن  .جدا، جيد، انقص

تصنيف االىتمام يف التعلم وفقا لوزارة الًتبية والتعليم : 3.3 اجلدول
  2116:  والثقافة سنة

X Predikat ترتيب 
68-011  A

 شلتاز 
10-68  B

 جيد جدا 
88-11  C جيد 
>88  D

 انقص 
  ( 18: 6108مصدر: وزارة التعليم والثقافت،  ) 

 إينفَتينسيال اإلحصائيب(. 

يستخدم الختبار فرضية البحث ابستخدام  إينفَتينسيال اإلحصائي
، يتم االختبار قبل اجملموع الكلىلكن مسبق الختبار  ).t) t -Uji-االختبار

 .ذبانسها واحلياة الطبيعية

 اختبار مسبق للبحث .1

                                                             

 
 ،Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D Metode Penelitian Pendidikan  سوجينو،66

 134 .ص
 

 



28 
 

 
 

 عن عموميات والبياانت، أي اإلحصائي،ىو  اختبار مسبق للبحث
وسحب االستنتاجات ادلستخلصة من  والتفسَت،  التجهيز،، حول مجع ودراسة

 .29البياانت يف شكل أرقام

اختبار مسبق حبوث أجريت ابستخدام االختبار يف اختبار التجانس 
 .واحلياة الطبيعية

 اختبار للحياة الطبيعية . أ
اسًتدادىا ياانت اليت مت اختبار الطبيعية القيام بو دلعرفو ما إذا كانت الب

. عندما البياانت غاوسي ، مث ميكن استخدام االختبارات ال وغاوسي ا
يف حُت إذا كانت البياانت ليست غاوسي ، مث يتم  .االحصائيو ابرامًتيو

 استخدام احصائيو االختبار غَت ابرامًتيو.

اختبار الطبيعية من البياانت يتم تنفيذىا أيضا ابستخدام برانمج 
مع الشروط  .slilliefor، مع حصيلة من النموذج   for Windows02SPSS اسوياحل

وىذا يعٍت ان البياانت    .)1H(، مث يتم تلقي الفرضية البديلة  P > 0,05 ,، إذا
 مرفوض.  1H   مث  P < 0,05  إذا .اليت مت احلصول عليها قد ذكر ان ذلا اتثَتا

 . ادلتغَت ليس لو اي اتثَتوىذا ىو ، البياانت أو توزيع البحوث كشفت نقاط 

                                                             

 281 .، صAnalisis Data Penelitian dengan Statistik ،حسنميسباىودين، إقبال 29 
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 اختبار التجانسب. 

ويستخدم اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت رلموعتا البياانت 
 ادلتجانسة ام ال. االختبار ادلستخدم كان

وبعد القيام  .الذي يهدف إىل اختبار الفرضية إينفَتينسيال اإلحصائي
 ،الختبار الفرضيات ادلقًتحةياانت حبساب األوضاع الطبيعية ، اجري ربليال للب

 رغبة تعلم ادلتعاونة ادلدافعة  لًتقية  استخدام أتثَت ىل ىناكويتم ىذا االختبار 
 .تعلم اللغة العربيةالطالب  يف 

 صياغة فرضيو يف اإلحصاءات . أ
اختبار الفرضية للرد على فرضية البحث اليت مت اقًتاحها. يتم االختبار 

لعينة واحدة ولكن يتم استخدام ىذا االختبار دبساعدة  tابستخدام اختبار 
 لنظام التشغيل ويندوز. 21الكمبيوتر الذي ىو برانمج سبس 

 الفرضية اإلحصائية يف ىذا البحث ىي كما يلي:

H0   =   <   0,  H0  مقبول 

Ha    =    ≥  0,   H0 مرفوض 

0H= معايَت التعليم) احملدد مسبقاقيمة الفائدة أصغر من ادلعيار إذا كان متوسط 
 من ظلذج أتثَت ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة لًتقيةمث ليس ىناك أي أتثَت ( 75
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رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية  يف الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية 
 مداين عالءالدين

Ha= معايَت التعليم) قيمة الفائدة اكبار من ادلعيار احملدد مسبقاإذا كان متوسط 
من ظلذج أتثَت ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة لًتقية رغبة مث  ىناك أتثَت ( 75

الطالب يف تعلم اللغة العربية  يف الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين 
 .عالءالدين

 thitung ربديد القيمة . ب

. واحدة لعينة t اختبار ابستخدام الدراسة ىذه يف الفرضية اختبار اختبار مت
 :يلي كما ىي واحدة لعينة t اختبار صيغة

  
 ̅    

   √ 
    

 :  بالغ          

t      السعر =t 

   x    درجات العينة= متوسط 

   μ0  عدد السكان / درجة النقاط ادلعيارية.= متوسط 

  SD )االضلراف ادلعياري )العينة =  n  =31عدد ادلوضوعات
. 

                                                             
31

 038(،6108سوبراوتو، ) .
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

   نتائج البحث الفصل األول:

 الوصفية العامة .1

التنشئة االجتماعية األولية مع معلمي  ةالباحث يف ادلرحلة األوىل، أجرت
قًتض الباحثة كتب تمث ادلواد دلناقشة ادلشاكل اليت يتعُت حلها يف الدراسة. 

العربية درسُت يف مدرسة ديربيبوستكان تستخدم كمواد تدريس مادة ابللغة ادل
 ظلاذج لتكون دبثابة دليل يف إعداد ادلواد ادلادية يف الدراسات البحثية ابستخدام

الباحثة أيضا ادلواد  تأعدعالوة على ذلك، ادلتعاونة ادلدافعة لًتقية.  تعلم
الداعمة لنعومة البحث وتسهيل مجع البياانت دبوضوعية، دبا يف ذلك ادلبادئ 

 التوجيهية للمراقبة.

  ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين يف ىذه الدراسة ىم طالب نادلستطلعو 
طالبا واستخدمت كعينة من الصف  222فصول مع ما رلموعو  7مكونة من 

، ولكن بسبب عامل الغياب حىت ال شخصا 24احلادي عشر واليت بلغت 
شخصا مصنوعون كما عينة البحث. وقد أجريت  21خذ الباحثة  سوى أت

دافعة  مرارا من خالل تطبيق تعلم  ادلتعاونة ادلاجتماعات  5ىذه الدراسة مع 
إببداء ادلالحظات  الباحثةت يف كل اجتماع قاموتكرارا مع موضوع ينغ سلتلفة. 
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اقبُت لرؤية زايدة  رغبة دبلء ورقة ادلالحظة دبساعدة معلمي ادلوضوع ادلعينُت كمر 
 .الطالب بتطبيق النمذج

دخل ت 2117تشرين الثاين  21وافق يف أول اجتماع يوم االثنُت ادل
الباحثة وادلعلمُت اخلاضعُت للدراسة مث يقوم ادلعلمون أوال إبدخال الباحثة 
للمتعلم وشرح ما سيحدثو الباحثون دلدة أسبوعُت واليت ستحل زللو يف 

لك، خالل الدرس سوف يبقى ادلعلم ادلوضوع يف الفصول التدريس. ومع ذ
 الدراسية وىو يعمل كمراقب خالل الدراسة.

ادلتعاونة ادلدافعة.  تعلم ظلاذجيف ىذا االجتماع علماء التدريس من خالل 
شرح الباحثة أوال ادلادة بشكل عام وإجراءات عمل اجملموعة يف بداية الدراسة ت

السؤال واجلواب اليت مت سرعتها لتوزيعها الحقا وكيفية استخدام عرض أوراق 
 5الباحثة بتعيُت الطبقة بتقسيم  توفقا للنماذج ادلستخدم. بعد ذلك قام
الباحثة بتقسيم  تأشخاص، مث قام 4رلموعات من كل رلموعة مكونة من 

من قبل كل رلموعة مع الوقت أوراق األسئلة اليت تتوفر إجاابت على احملتوى 
لباحثة. من كل عضو من أعضاء اجملموعة يتحملون مسؤولية دده االذي رب

 2االذباه. ل  ةعطي الباحثكان ىناك نقص، ت  تقدًن عملهم أمام الصف وإذا
رلموعات جيدة سوف يكافأ العمل كشكل من أشكال التقدير من ادلعلم 
وزراعة تعلم الطالب مساانجات. مث ابلنسبة لالجتماع القادم اخلطوات ادلتخذة 

 فس االجتماع األول.ىي ن
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من تطبيق ظلوذج التعلم التعاونة ادلدافعة الطالب متحمسون جدا يف تعلم 
اللغة العربية ألن الدرس ادلعطى ىو أسهل لفهم ويعترب متعة وكذلك ادلكافآت 

 للحصول على وظيفة جيدة حبيث يزيد رغبة التعلم الطالب.

 األساسية. ادلتطلبات االختبار وصف .2

 كانت إذا ما الختبار الطبيعي االختبار الباحثة ستخدمت القسم، ىذا يف
 اختبار لنتائج عليها احلصول مت اليت البياانت من ال أم عادة موزعة البياانت
 جلميع الرصد بياانت كانت سواء البياانت الختبار والتجانس البحث

 ادلتجانسة. غَت أو ادلتجانسة االجتماعات

 الطبيعية للحياة اختبار . أ

 اليت التعلم يف مصلحة يف البياانت كانت إذا ما دلعرفة بو القيام الطبيعية اختبار
  عالءالدين مداين العالية ابدلدرسة عشر احلادي الدرجة من عليها احلصول مت

  يف ىذه الدراسة ، اختبار احلياة الطبيعية ابستخدامال.  أم الطبيعي وضعها
Liliefors  نتيجة حساب اختبار احلياة الطبيعية ابستخدام اختبار . 1,15علي
اللغة العربية  يف الصف احلادي عشر للبياانت ذات رغبة  بتعلم  21سبس 

واستنادا إىل مع ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة.  ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين
مسَتنوف  -نتائج اختبار ادلعطيات الطبيعية ابستخدام اختبار كودلوغوروف 

: ميكن 5أو α  =1،15الذي حصل على قيمة أكرب بكثَت من ادلستوى اذلام 
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االستنتاج أبن البياانت الواردة يف ىذه الدراسة دلصلحة طلبة الصف احلادي 
ذج ىو نوع تطبيق التعلم ادلتعاونة ظلامع  ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين عشر

 موزعة.

 اختبار االختبار يف االجتماع األول .1

الصف  الطالب يف رفع رغبةل للبياانت حساب اختبار الطبيعية ةجينت
   ادلتعاونة ادلدافعةاحلادي عشر اب دلدرسة العالية مداين عالءالدين مع ظلاذج تعلم 

. وبناء على التحليل 1،115احلصول على كبَت  21ابستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار احلياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 

مستوى معنوي، وميكن استنتاج أن بياانت رغبة الطالب  1.15< 1.115
أو  1.15احلقيقي =  αابلتعلم أتيت من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 

 أدانه: دلزيد من التفاصيل مذكرة اجلدول:، 5

يف  21: نتائج اختبارات االصطالح ابستخدام سبس 1-4اجلدول 
 االجتماع األول

Tests of Normality 

 اختبارات العادات

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pertemuan1 ,141 20 ,200
*
 ,923 20 ,115 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
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 الثاين اختبار االختبار يف االجتماع .2

الصف  نتيجة حساب اختبار الطبيعية للبياانت لرفع رغبة الطالب يف
   ادلتعاونة ادلدافعةاحلادي عشر اب دلدرسة العالية مداين عالءالدين مع ظلاذج تعلم 

. وبناء على التحليل 1,199احلصول على كبَت  21ابستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار احلياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 

مستوى معنوي، وميكن استنتاج أن بياانت رغبة الطالب  1.15< 1.199
أو  1.15احلقيقي =  αابلتعلم أتيت من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 

5% 

يف  21: نتائج اختبارات االصطالح ابستخدام سبس 2-4اجلدول 
 الثاين.االجتماع 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pertemuan2 ,121 20 ,200
*
 ,920 20 ,099 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
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 اختبار االختبار يف االجتماع الثالث .3

الصف  الطالب يف رفع رغبةل للبياانت حساب اختبار الطبيعية ةجينت
   ادلتعاونة ادلدافعةاحلادي عشر اب دلدرسة العالية مداين عالءالدين مع ظلاذج تعلم 

. وبناء على التحليل 1,195احلصول على كبَت  21سبس  اختبارابستخدام 
اتضح أن نتائج حساب اختبار احلياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 

مستوى معنوي، وميكن استنتاج أن بياانت رغبة الطالب  1.15< 1.195
أو  1.15احلقيقي =  αابلتعلم أتيت من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 

5% 

يف  21ستخدام سبس نتائج اختبارات االصطالح اب: 3-4اجلدول 
 االجتماع الثالث

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pertemuan3 ,117 20 ,200
*
 ,919 20 ,095 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
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 اختبار االختبار يف االجتماع الرابع .4

الصف  الطالب يف رفع رغبةل للبياانت حساب اختبار الطبيعية ةجينت
   ادلتعاونة ادلدافعةاحلادي عشر اب دلدرسة العالية مداين عالءالدين مع ظلاذج تعلم 

على التحليل . وبناء 1,171احلصول على كبَت  21ابستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار احلياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 

مستوى معنوي، وميكن استنتاج أن بياانت رغبة الطالب  1.15< 1.171
 :5 أو 1.15احلقيقي =  αابلتعلم أتيت من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 

يف  21ستخدام سبس : نتائج اختبارات االصطالح اب4-4اجلدول 
 االجتماع الرابع

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pertemuan4 ,155 20 ,200
*
 ,912 20 ,070 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 االختبار يف االجتماع اخلامساختبار  .5

الصف  الطالب يف رفع رغبةل للبياانت حساب اختبار الطبيعية ةجينت
   ادلتعاونة ادلدافعةاحلادي عشر اب دلدرسة العالية مداين عالءالدين مع ظلاذج تعلم 
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وبناء على التحليل  1,185احلصول على كبَت 21ابستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار احلياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 

مستوى معنوي، وميكن استنتاج أن بياانت رغبة الطالب  1.15< 1,185
 :5 أو 1.15احلقيقي =  αابلتعلم أتيت من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 

يف  21سبس ستخدام : نتائج اختبارات االصطالح اب5-4اجلدول 
 االجتماع اخلامس

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pertemuan5 ,174 20 ,114 ,916 20 ,085 

a. Lilliefors Significance Correction 

 اختبار التجانس . ب

 يف  العربية اللغة تعلم يف الطالب  رغبة لرفعة التجانس اختبار حساب نتائج
 ادلتعاونة تعلم ظلاذج  مع عالءالدين مداين العالية ابدلدرسة عشر احلادي الصف
واستنادا إىل ىذا  1.978 قيمة ادلكتسبة 21  سبس اختبار ابستخدام ادلدافعة

،مث  ميكن 1،15< قيمة كبَتة 1،978التحليل، فإن قيمة اختبار التجانس مع 
كل من . لذلك  1،15 البياانت السكانية اتيت من ادلستوي احلقيقياستنتاج أن 

 .العينات من ىذه البياانت ذلا تباينات متجانسة
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: نتائج حساب اختبار التجانس لرفعة رغبة  جلميع االجتماعات 4.6جدول 
 21ابستخدام سبس 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Minat Belajar Siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,112 4 95 ,978 

 .التحليل الوصفي .3
 يف االجتماع األولالطالب  نتائج التحليل الوصفية يف رغبة . أ

يف تعلم اللغة العربية  يف يف رغبة الطالب  بناء على نتائج االستبيان
اذج تعلم استخدام دب الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين

 تالميذمث يتم عرض البياانت ادلسًتجعة من االىتمام يف تعلم ال ، ادلدافعةادلتعاونة 
وميكن النظر إىل التحليل  4.7يف شكل جدول توزيع الًتددات يف اجلدول 

 .الشامل للنتائج يف جدول التوزيع أدانه

يف تعلم اللغة العربية  يف الصف رغبة الطالب  ببياانت 4.7اجلدول 
اذج تعلم ادلتعاونة استخدام دباحلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين 

 .يف االجتماع األول ادلدافعة
 قيمه معلة

القصوى القٌمة  78,61 

الدنٌا القٌمة  81,18 

 60,11 متوسط
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المعٌاري االنحراف  7,13 

 76,87 الفرق

الفرق معامل  06%  

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

الذين  الطالب ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 4.7واستنادا إىل اجلدول
يف حُت ان القيمة الدنيا  .96,47، اي ما يصل إىل ةػلصلون علي اعلي فائد

متوسط  ة. قيم67,16العظماء من  لطالباحلصول علي ا ةاليت ىي ادين قيم
. 9,73مع االضلراف ادلعياري 81,11الدرجات اليت مت احلصول عليها من 

مقارنو بُت التقاطع مع . معامل التباين ىو 94,59التايل، اسًتداد الفرق من 
معامل التباين  ة. وكلما كانت قيمالقيم ادلتوسطة اخلام ادلعرب عنها ابلنسبة ادلئوية

 ةقيم 4.7فا تعطي. استنادا إىل اجلدول أصغر، تعٍت ان ادلعاملة األكثر انصا
 .%12معامل ادلتغَت من 

استنادا إىل البياانت اليت مت احلصول عليها ونتائج التحليل الوصفي ، مث  
اذج تعلم ادلتعاونة يف تصنيف مع النتائج ادلبينة يف استخدام دب طالبميكن لل
 .أدانه 4.8اجلدول 

االجتماع  اذج تعلم ادلتعاونةدباستخدام يف رغبة  : التصنيف6-4اجلدول  
 :األول
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 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم

0 81-16  8 68%  واقص 

6 13-16  6 61%  جيد جدا 

3 17-66  6 61%  جيد جدا 

6 68-71  3 08%  ممتاز 

8 70-011  6 61%  ممتاز 

%022 02 مجموع    

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

استنادا إىل توزيع الفائدة التعليمية للطالب استنادا  4.8احلصول علي اجلدول 
%, 35طيب شلتاز ابلنسيبة ادلثوية يف  طالب% 7إىل فئة توزيع الًتددات. ىناك 

طالب يف  5يف حُت أن %. 41طالب يف طبقي  جيد جدا ابلنسيبةادلثوية  8
وميكن . 4.8دة يف اجلدول %. البياانت الوار 25ابلنسيبة ادلثوية طبقى انقص 

التصنيف . 4.1ائدة يف الرسم البياين علي الشكل وصف تصنيف درجة الف
 :التايل
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 يف االجتماع األول يف رغبة الطالب: الرسم البياين 4.1الشكل 

 
 الثاين يف االجتماعالطالب  نتائج التحليل الوصفية يف رغبة . ب

يف تعلم اللغة العربية  يف يف رغبة الطالب  بناء على نتائج االستبيان
اذج تعلم استخدام دب الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين

 تالميذمث يتم عرض البياانت ادلسًتجعة من االىتمام يف تعلم ال ، ادلتعاونة ادلدافعة
وميكن النظر إىل التحليل 4.9يف شكل جدول توزيع الًتددات يف اجلدول 

 .جدول التوزيع أدانهالشامل للنتائج يف 

يف تعلم اللغة العربية  يف الصف رغبة الطالب  ببياانت 9.4اجلدول 
اذج تعلم ادلتعاونة استخدام دباحلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين 

 لثاينيف االجتماع  ادلدافعة

0

1

2

3

4

5

6

0-66 67-72 73-78 79-84 85-90 91-100

F
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Interval 

Histogram Minat Siswa Belajar 

Bahasa Arab 
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 قيمه معلة

القصوى القٌمة  78,61 

الدنٌا القٌمة  86,66 

 61,88 متوسط

المعٌاري االنحراف  7,81 

 73,68 الفرق

الفرق معامل  06%  

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

 الطالب ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 9.4واستنادا إىل اجلدول
يف حُت ان القيمة  .96,47، اي ما يصل إىل ةالذين ػلصلون علي اعلي فائد

 ة. قيم68,24العظماء من  لطالباحلصول علي ا ةالدنيا اليت ىي ادين قيم
مع االضلراف ادلعياري  81,65 ليها منمتوسط الدرجات اليت مت احلصول ع

مقارنو بُت . معامل التباين ىو 93,46. التايل، اسًتداد الفرق من 9,67
 ة. وكلما كانت قيمالتقاطع مع القيم ادلتوسطة اخلام ادلعرب عنها ابلنسبة ادلئوية

معامل التباين أصغر، تعٍت ان ادلعاملة األكثر انصافا تعطي. استنادا إىل اجلدول 
 .%12معامل ادلتغَت من  ةقيم 4.9

استنادا إىل البياانت اليت مت احلصول عليها ونتائج التحليل الوصفي ، مث  
يف مع النتائج ادلبينة يف اذج تعلم ادلتعاونة يف تصناستخدام دب طالبميكن لل
 .أدانه 4.11 اجلدول
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االجتماع  اذج تعلم ادلتعاونةاستخدام دبيف رغبة  : التصنيف4.11اجلدول 
 :الثاين

 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم

0 86-13  8 31%  واقص 

6 16-17  3 08%  جيد جدا 

3 61-68  8 68%  جيد جدا 

6 68-70  6 01%  ممتاز 

8 76-011  6 61%  ممتاز 

%022 02 مجموع    

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

 لطالباستنادا إىل توزيع الفائدة التعليمية ل 4.11  احلصول علي اجلدول
طيب شلتاز ابلنسيبة ادلثوية يف  طالب %6 ناكاستنادا إىل فئة توزيع الًتددات. ى

في  طالب 8في حيه أن %. 41طالب يف طبقي  جيد جدا ابلنسيبةادلثوية  %8,31

وميكن . 11.4 البياانت الواردة يف اجلدول%. 31ابلنسيبة ادلثوية طبقى واقص 
التصنيف . 2.4 ائدة يف الرسم البياين علي الشكلالف ةوصف تصنيف درج

 :التايل

 لثاينا يف االجتماع الطالبيف رغبة الرسم البياين : 2.4الشكل 
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 الثالث يف االجتماعالطالب  نتائج التحليل الوصفية يف رغبة . ت

يف تعلم اللغة العربية  يف يف رغبة الطالب  على نتائج االستبيانبناء 
اذج تعلم استخدام دب الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين

 تالميذمث يتم عرض البياانت ادلسًتجعة من االىتمام يف تعلم ال ، ادلتعاونة ادلدافعة
النظر إىل التحليل  وميكن 4.11يف شكل جدول توزيع الًتددات يف اجلدول 

 .الشامل للنتائج يف جدول التوزيع أدانه

يف تعلم اللغة العربية  يف الصف رغبة الطالب  ببياانت 11.4اجلدول 
اذج تعلم ادلتعاونة استخدام دباحلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين 

 الثالثيف االجتماع  ادلدافعة
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 قيمه معلة

القصوى القٌمة  78,61 

الدنٌا القٌمة  86,66 

 61,60 متوسط

المعٌاري االنحراف  7,31 

 68,66 الفرق

الفرق معامل  00,8%  

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

 ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 4.11واستنادا إىل اجلدول
يف حُت  .96,47، اي ما يصل إىل ةالذين ػلصلون علي اعلي فائد الطالب

العظماء من  لطالباحلصول علي ا ةاليت ىي ادين قيمان القيمة الدنيا 
مع  81,41 ليها منمتوسط الدرجات اليت مت احلصول ع ة. قيم68,24

. معامل التباين 86,44. التايل، اسًتداد الفرق من 9,31االضلراف ادلعياري 
  . وكلمامقارنو بُت التقاطع مع القيم ادلتوسطة اخلام ادلعرب عنها ابلنسبة ادلئويةىو 

معامل التباين أصغر، تعٍت ان ادلعاملة األكثر انصافا تعطي. استنادا  ةكانت قيم
 .%11,6معامل ادلتغَت من  ةقيم 4.11إىل اجلدول 

استنادا إىل البياانت اليت مت احلصول عليها ونتائج التحليل الوصفي ، مث  
ادلبينة يف يف مع النتائج اذج تعلم ادلتعاونة يف تصناستخدام دب طالبميكن لل
 .أدانه4.12 اجلدول
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االجتماع  اذج تعلم ادلتعاونةاستخدام دبيف رغبة  : التصنيف4.12اجلدول 
 :الثالث

 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم

0 86-13  8 31%  واقص 

6 16-17  6 61%  جيد جدا 

3 61-68  8 68%  جيد جدا 

6 68-70  0 8%  ممتاز 

8 76-011  6 61%  ممتاز 

%022 02 مجموع    

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

 لطالباستنادا إىل توزيع الفائدة التعليمية ل 12.4  احلصول علي اجلدول
طيب شلتاز ابلنسيبة ادلثوية يف  طالب %5 ناكاستنادا إىل فئة توزيع الًتددات. ى

 طالب 6يف حُت أن %. 45طالب يف طبقي  جيد جدا ابلنسيبةادلثوية  %9,25

وميكن . 4.12 البياانت الواردة يف اجلدول%. 31ابلنسيبة ادلثوية في طبقى واقص 
التصنيف . 3.4 ائدة يف الرسم البياين علي الشكلالف ةوصف تصنيف درج

 :التايل
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 الثالث يف االجتماع الطالبيف رغبة الرسم البياين : 3.4الشكل 

 
 الرابع االجتماعيف الطالب  نتائج التحليل الوصفية يف رغبة . ث

يف تعلم اللغة العربية  يف يف رغبة الطالب  بناء على نتائج االستبيان
اذج تعلم استخدام دب الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين

 تالميذمث يتم عرض البياانت ادلسًتجعة من االىتمام يف تعلم ال ، ادلتعاونة ادلدافعة
وميكن النظر إىل التحليل 4.13 يف شكل جدول توزيع الًتددات يف اجلدول

 .الشامل للنتائج يف جدول التوزيع أدانه

يف تعلم اللغة العربية  يف الصف رغبة الطالب  ببياانت 4.13اجلدول 
اذج تعلم ادلتعاونة استخدام دباحلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين 

 لرابعيف االجتماع  ادلدافعة
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 قيمه معلة

القصوى القٌمة  78,67 

الدنٌا القٌمة  88,66 

 61.18 متوسط

المعٌاري االنحراف  7,11 

 60.11 الفرق

الفرق معامل  00,6%  

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

 ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 13.4واستنادا إىل اجلدول
يف حُت ان  95,29، اي ما يصل إىل ةالذين ػلصلون علي اعلي فائد الطالب

. 65,88العظماء من  لطالباحلصول علي ا ةالقيمة الدنيا اليت ىي ادين قيم
مع االضلراف ادلعياري 81,16 ليها منمتوسط الدرجات اليت مت احلصول ع ةقيم

مقارنو بُت معامل التباين ىو  81,17. التايل، اسًتداد الفرق من 9,11
 ة. وكلما كانت قيمالتقاطع مع القيم ادلتوسطة اخلام ادلعرب عنها ابلنسبة ادلئوية

معامل التباين أصغر، تعٍت ان ادلعاملة األكثر انصافا تعطي. استنادا إىل اجلدول 
 .%11,2معامل ادلتغَت من  ةقيم 4.13

الوصفي ، مث استنادا إىل البياانت اليت مت احلصول عليها ونتائج التحليل  
يف مع النتائج ادلبينة يف اذج تعلم ادلتعاونة يف تصناستخدام دب طالبميكن لل
 .أدانه 4.14 اجلدول
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االجتماع  اذج تعلم ادلتعاونةاستخدام دبيف رغبة  : التصنيف14.4اجلدول 
 :الرابع

 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم

0 88-11  6 01%  واقص 

6 10-18  1 38%  جيد جدا 

3 11-66  8 68%  جيد جدا 

6 63-66  6 01%  ممتاز 

8 67-011  6 61%  ممتاز 

%022 02 مجموع    

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

استنادا  لطالباستنادا إىل توزيع الفائدة التعليمية ل 4.14 احلصول علي اجلدول
طيب شلتاز ابلنسيبة ادلثوية يف  طالب %6ناكإىل فئة توزيع الًتددات. ى

 طالب 6في حيه أن %. 61طالب يف طبقي  جيد جدا ابلنسيبةادلثوية  %12,31

وميكن . 4.6 البياانت الواردة يف اجلدول%. 21ابلنسيبة ادلثوية في طبقى واقص 
التصنيف . 4.4 ائدة يف الرسم البياين علي الشكلالف ةوصف تصنيف درج

 :التايل

 الرابع االجتماعيف  الطالبيف رغبة الرسم البياين : 4.4الشكل 
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 اخلامسيف االجتماعالطالب  نتائج التحليل الوصفية يف رغبة . ج

يف تعلم اللغة العربية  يف يف رغبة الطالب  بناء على نتائج االستبيان
اذج تعلم استخدام دب الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين

 تالميذادلسًتجعة من االىتمام يف تعلم المث يتم عرض البياانت  ، ادلتعاونة ادلدافعة
وميكن النظر إىل التحليل 4.15يف شكل جدول توزيع الًتددات يف اجلدول 

 .الشامل للنتائج يف جدول التوزيع أدانه

يف تعلم اللغة العربية  يف الصف رغبة الطالب  ببياانت 4.15اجلدول 
اذج تعلم ادلتعاونة دب استخداماحلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين 

 امسخليف االجتماع  ادلدافعة
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 قيمه معلة

القصوى القٌمة  71,88 

الدنٌا القٌمة  86,66 

 61,87 متوسط

المعٌاري االنحراف  7,16 

 66,37 الفرق

الفرق معامل  00,3%  

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

 الطالب ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 4.15واستنادا إىل اجلدول
يف حُت ان القيمة  .97,65، اي ما يصل إىل ةالذين ػلصلون علي اعلي فائد

 ةقيم 68,24العظماء من  لطالباحلصول علي ا ةالدنيا اليت ىي ادين قيم
مع االضلراف ادلعياري  81,59 ليها منمتوسط الدرجات اليت مت احلصول ع

مقارنو بُت . معامل التباين ىو 82,39. التايل، اسًتداد الفرق من 9,18
 ة. وكلما كانت قيمالتقاطع مع القيم ادلتوسطة اخلام ادلعرب عنها ابلنسبة ادلئوية

معامل التباين أصغر، تعٍت ان ادلعاملة األكثر انصافا تعطي. استنادا إىل اجلدول 
 .%11,3معامل ادلتغَت من  ةقيم 4.15

عليها ونتائج التحليل الوصفي ، مث استنادا إىل البياانت اليت مت احلصول  
يف مع النتائج ادلبينة يف اذج تعلم ادلتعاونة يف تصناستخدام دب طالبميكن لل
 .أدانه 4.16 اجلدول
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االجتماع  اذج تعلم ادلتعاونةاستخدام دبيف رغبة  : التصنيف4.16اجلدول 
 :امساخل

 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم

0 86-13  8 31%  واقص 

6 16-17  6 61%  جيد جدا 

3 61-68  6 61%  جيد جدا 

6 68-70  6 01%  ممتاز 

8 76-011  6 61%  ممتاز 

%022 02 مجموع    

 (ادلصدر: ربليل بياانت البحوث)

استنادا إىل توزيع الفائدة التعليمية للطالب  64.1احلصول علي اجلدول  
% طالب يف طيب شلتاز ابلنسيبة ادلثوية 6استنادا إىل فئة توزيع الًتددات. ىناك 

 6يف حُت أن %. 41طالب يف طبقي  جيد جدا ابلنسيبةادلثوية  %8,31
%. البياانت الواردة يف اجلدول 31ابلنسيبة ادلثوية طالب يف طبقى انقص 

كن وصف تصنيف درجة الفائدة يف الرسم البياين علي الشكل ومي .4.16
 . التصنيف التايل:5.4

 اخلامس يف االجتماع الطالبيف رغبة الرسم البياين : 5.4الشكل 
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 اختبار الفرضية . ح

بعد حساب االختبار اإلحصائي الوصفي واختبار ادلتطلبات ادلسبقة، ثبت أن  
كل اجتماع كان طبيعيا ومتجانسا، مث يتم ربديد نتائج التحليل بواسطة طريقة 

قيمة كل اجتماع ىي قيمة البحث عن القيم اليت غالبا ما تظهر على متوسط 
قيمة من الوضع ىو مث من قيمة الوضع الذي مت احلصول عليو مث أكرب  81

 . ويليها اختبار الفرضية 81.65

ة يف ىذه قيقة أو اإلجابة على الفرضية ادلقدميتم اختبار الفرضية إلثبات احل
 .t-1الدراسة. اختبار الفرضية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو اختبار عينة 

حصلت  .م العينات ادلستقلةستخدت t-1  نتائج اختبار الفرضية مع اختبار 
= Hitungt  وينظر إىل ان القيمة  .tabel  t 2.111ةوقيمHitungt 2,612  علي
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2612> tabelt  =2.111. لذلك ميكن االستدالل علي ان H0  مرفوض
ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة أتثَت لًتقية رغبة الطالب يف تعلم  يعٍت  H1 ومقبول

 اللغة العربية  يف الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين.

 لفصل الثا ي: مباحثا

ستخدم العينات ت t-1  اختبار الفرضية مع اختبار يف ىذا البحث
وينظر إىل ان  .ttabel  2.111 ةوقيمtHitung   2,612حصلت علي .ادلستقلة
 لذلك ميكن االستدالل علي ان .tHitung  = 2612 >ttabel  =2.111القيمة 

H0 مرفوض ومقبولHa  . ،وفيما يتعلق هبذه النتيجة وفيما يتعلق هبذه النتيجة
يف تعلم  ميكن استنتاج أن ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة أتثَت لًتقية رغبة الطالب
، وبعبارة  اللغة العربية  يف الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية مداين عالءالدين

 أخرى يتم قبول الفرضية يف ىذا البحث.

علي التعلم ان الطالب الذين لديهم احلب اإلغلاي نتائج مراقبة  رغبة 
وىذا ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة.  استخدامالتعلم ةعملي ةالذي أعربوا عنو دلتابع

ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة يبُت ان اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية ابستخدام 
 ظلاذجالتعلم  ةىذه احلقيقة التجريبية ريفان مع راي اتنر انو ، يف عمليجيد جدا. 

ديهم اليت يبدو اهنا من الطالب الذين ل ةواالنشط. ةجديد ةقد تشكل مصلح
اىتمام ابلتعلم تثَت القلق ، والشعور ابلسرور ، واالىتمام ابلدروس تتجلى من 
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اتثَت كبَت التعلم االىتمام يف التعلم الن  .خالل ادلشاركة واحليوية يف الدراسة
 والدافع لتعلم ذلك. الفائدة ستعطي الروح ادلعنوية يف التعلم

ربقيق أىداف جدايف مهم دور  لوادلتعاونة ادلدافعة ظلاذج تعلم تطبيق ل
 لًتقية رغبة الطالب ادلتعاونة ادلدافعةظلاذج تعلم ويف ىذه احلالة، أثبتت  .التعلم

اهنا قادره علي تعزيز اىتمام الطالب ابلتعلم. التايل، ميكن استنتاج ان  اإلىداء
 يف ربسُت االىتمام بتعلم الطالب أفضل من التقليدية تعلم ظلاذج
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 اخلامسالباب 
 اخلامتة

 الفصل األول : اخلالصات

استنادا إىل البحوث اليت قامت هبا الباحثة و النتائج اليت حصلت عليها 
 فتكون اخلالصات كما يلي: 

يف الصف احلادي عشر ابدلدرسة العالية تعلم اللغة العربية يف  الطالبرغبة  .1
، تستند إىل نسبة جيدمداين عالءالدين ابستخدام تعلم ادلتعاونة ادلدافعة 

 .81,65بقيمة متوسطة  اياجليد مئوية من قيمة األكرب ادلبينة يف الفئة 
يف  الطالبرغبة لًتقية  استخدام ظلاذج تعلم ادلتعاونة ادلدافعة ىناك أتثَت  .2

ويظهر ىذا من خالل اختبار الفرضية اليت تستخدمها  .تعلم اللغة العربية
احلصول عليها ىو   thitung ألن قبلتالباحثة تصرف على ان ىذا البحث 

 .tabelt،hitung   t  =2,612< tabelt  =2,111  ةأكرب من قيم

 قتراحالفصل الثاوي : اال

 فيما يلي:  ى نتائج البحث، فتقدم الباحثة االقًتاحُتعلبناء 

 ةرغب هبا رفعالتعلم اليت ميكن  ظلاذجىي  علم ادلتعاونة ادلدافعةظلاذج ت .1
 ستخدامااللغة العربية  يعلمدلولذلك ، فانو يوصي  التعلم ،يف الطالب 

 .عةتنو ابدلداخل ادل تعلم ادلتعاونة ادلدافعة
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 أكثر تنوعا وأكثر من ذلك،مدخل مع  ةينبغي القيام ببحوث شلاثل .2
التعلم يف  ةالتعلم ادلختلفة يف عمليظلاذج  موعةجدب تطوير البحوث

 .ةادلدرس
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LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 

Nama    : 

Kelas      : 

Mapel    : 

Hari/tgl  : 

Observer minat siswa dalam pembelajaran kooperatif scramble duduk di tempat 

yang strategis, yang memudahkan observasi dan tidak mengganggu jalannya 

pembelajaran. Observer mengisi kolom penskoran sesuai pedoman penskoran yang 

diberikan di bawah tabel dengan memberi tanda cek (√). 

No. Indikator Minat Belajar yang di Observasi 

Skor Hasil 

Observasi 

1 2 3 4 5 

1 Ekspresi keceriaan saat belajar           

2 Ke-enjoy-an saat mengikuti pelajaran           

3 Kecepatan merespon tugas-tugas belajar           

4 Inisiatif dalam mengerjakan tugas           

5 Penggunaan waktu belajar           

6 Kesungguhan mengerjakan tugas belajar           

7 Ketuntasan tugas-tugas yang diberikan           

8 Penggunaan obyek belajar dilingkungannya           

9 Interaksi dengan guru           

10 Interaksi dengan teman kelompok           

11 Penggunaan bahan-bahan belajar yang dirancang guru           

12 Kecepatan menyelesaikan tugas            

13 Kecepatan merespon instruksi guru           

14 Mengajukan diri untuk menampilkan hasil kerjanya           

15 Konsentrasi dalam pembelajaran           

16 Memperhatikan penjelasan guru           

17 Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran           

 

Pedoman Penskoran:               Pao-pao,      November 2017 

1 = Sangat Kurang              Observer 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik         

5 = Sangat Baik                
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