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ABSTRAK 

 Nama   : Ella Aulia 

NIM   : 0302161030 

Fakultas  : Ilmu Tarbiah dan keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab  

Pembimbing I  : Dr. Sakholid Nasution, MA 

  Pembimbing II : Dr. Zulheddi, MA 

Judul Penelitian : “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Team Quiz 
Untuk    Meningkatkan keterampilan berbicara bahasa arab 
siswa di sekolah MAS Al Ikhlas Bah Jambi”  

Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif team quiz, keterampilan 
berbicara bahasa arab 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
dan perubahan cara belajar siswa dan hasil belajar bahasa arab siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz.  

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang di dalamnya 
terdapat dua siklus. Instrumen yang digunakan adalah pre test dan post test. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi.  

Berdasarkan data penelitian yang dihimpun, disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif team quiz benar-benar mampu meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa di kelas XI secara signifikan. Hal ini, dibuktikan 
dengan banyaknya siswa yang hadir dikelas dan mengikuti proses kegiatan belajar 
mengajar dan beberapa dari mereka sudah ada yang lancar dalam berbicara 
menggunakan bahasa arab dan sebagian yang lain masih berusaha untuk bisa 
berbicara dengan bahasa arab, semua itu dapat diketahui melalui jawaban dan 
pertanyaan siswa pada saat menjawab soal pre test dan post test melalui 
keterampilan berbicara bahasa arab siswa. Maka Keterampilan berbicara bahasa 
arab siswa pada saat pre test memiliki persentase 60% dan meningkat pada siklus 
I menjadi 75% kemudian meningkat lagi pada siklus II menjadi 90%. Maka 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz dapat 
berhasil digunakan.  
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 جتريد

 : ايال اوليا  اسم 

 ٠٣٠٢١٦١٠٣٠:  رقم القيد 

 : علوم الرتبية و التعليم   كلية  

 : تدريس اللغة العربية  شعبة

   خالد نسوتيون املاجستريالدوكتور شاه :  املشرف األىل 

    الدوكتور ذواهلادي املاجستري:  املشرف الثاين 

منوذج التعلم التعاوين فريق املسابقة لرتقية مهارة الكالم تطبيق  : العنوان البحث 

 اإلخالص به جاميب  العربية لدى طالب املدرسة الثانوية اخلاصة اللغة

 كلمات مفتاحية : منوذج التعلم التعاوين فريق املسابقة, ترقية مهارة الكالم.  

 تعلم طريقة وتغيري التحدث يف الطالب مهارات حتسني إىل البحث هذا يهدف
 .فريق املسابقة التعاوين التعلم منوذج استخدام خالل من الطالب العربية للغة الطالب

 األدوات. اثنني دورات توجد حيث حبث صفي إجرائي هو البحث هذا
 مجع تقنيات وتستخدم. االختبار بعد وما االختبار قبل ما اختبار هي املستخدمة

 .والواثئق واملقابالت املالحظات البيا�ت

 التعلم منوذج أن إىل التوصل مت مجعها، مت اليت البحث بيا�ت إىل واستنادا   
 كبري بشكل التحدث مهارات حتسني على قادرا الواقع يف كان فريق املسابقة التعاوين
 الذين الطالب من الكبري العدد ذلك على والدليل. عشر احلادي الصف يف للطالب
 يزال ال وبعضهم العربية اللغة جييد وبعضهم التعلم عملية يف ويشاركون الصف حيضرون



 
 

 إجاابت خالل من معروفا يكون أن ميكن ذلك كل العربية، ابللغة التحدث حياول
 خالل من االختبار وبعد االختبار قبل ما أسئلة على اإلجابة عند واألسئلة الطالب
 ابللغة التحدث مهارات كانت وهكذا. العربية ابللغة التحدث يف الطالب مهارات
 إىل األوىل الدورة يف وزادت٪ ٦٠ بنسبة االختبار قبل ما اختبار وقت يف للطالب العربية

 منوذج تنفيذ أن استنتاج يتم لذلك٪. ٩٠ إىل الثانية الدورة يف أخرى مرة زادت مث٪ ٧٥
   . بنجاح استخدامها ميكن فريق املسابقة التعاوين التعلم

 

 املشرف الثاين
 
 

 الدكتور ذواهلادي املاجستري
   ۱۹۷٦۰۳۰۳۲۰۰۹۰۱۱۰۱رقم التوظيف: 
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 التهميد

 ���﷽ 
احلمدهللا الذي خلق اإلنسان بعلمه ورفع منزلته عند الناس ابلعلم و اإلميان إليه 
وعلم اإلنسان مامل يعلم, مث الصالة و السالم على رسول املصطفى سيد� ومولنا دمحم 

 ملسو هيلع هللا ىلص و على اهلو أصحابه و أمته أمجعني. أما بعد. 
ميكن أن يكون املؤلف السلطة مع وفرة من نعمة وهدية إىل املؤلف، حبيث 

والصحة، والعقل املفتوح ملضاعفة احلسنات املوجودة، ابإلضافة إىل النعم يف احلياة حبيث 
تطبيق منوذج التعلم التعاوين فريق  ميكن للمؤلف تعيني هذه األطروحة مع العنوان "

اخلاصة اإلخالص املسابقة لرتقية مهارة الكالم اللغة العربية لدى طالب املدرسة الثانوية 
 به جاميب". 

إعداد هذه األطروحة ال ينفصل عن مساعدة ومشاركة خمتلف األطراف. 
 ولذلك، شكر صاحب البالغ:

السلطة والصحة،  باحثةالمع وفرة من نعمة وهدية إىل املؤلف، حبيث ميكن أن يكون 

حبيث ميكن  والعقل املفتوح ملضاعفة احلسنات املوجودة، ابإلضافة إىل النعم يف احلياة

فريق املسابقة لرتقية  منوذج التعلم التعاوينتطبيق  للمؤلف تعيني هذه األطروحة مع العنوان

 ".اإلخالص به جاميب  مهارة الكالم اللغة العربية لدى طالب املدرسة الثانوية اخلاصة

 شكر ولذلك،. األطراف خمتلف ومشاركة مساعدة عن ينفصل ال األطروحة هذه إعداد

 :البالغ صاحب

 املكرم مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان. 
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املكرم األستاذ الدكتور احلاج شاه خالد نسوتيون املاجستري كان املشرف األول  .١

 للباحثة يف كتابة الرسالة.

املكرم األستاذ الدكتور ذواهلادي املاجستري كان املشرف الثاين للباحثة يف كتابة  .٢

 الرسالة.

 املكرم األستاذ الدكتور سالم الدين املاجستري كرئيس الشعبة تدريس اللغة العربية. .٣

املكرم األستاذ الدكتور احلاج ذوالفهمي لوبيس املاجستري و األستاذ فخر الرازي  .٤

املاجستري واألستاذة فوتري أين داليمونيت املاجستري و األستاذ واستاذات يف شعبة 

 قد علموين. تدريس اللغة العربية الذين 

أن يعطيين دائما التشجيع ويعطيين  والديين احملبوبني ايب ايدي و امي مورين  .٥

 وعائهم خري.  كلمات حتفيزية و

و جلميع أسريت مثل أخيت الكبري ايرين ايتيكا وأخيت الصغري دييا اوترييا وكل عائلة  .٦

 الكبرية الذين يشجعنين و يساعدنين دائما.

لقد ذكرت امسه واحداً للغة العربية الذين ال ميكن أصدقائي يف شعبة التدريس ا .٧

 .تلو اآلخر

أصدقائي خصوصة أخيت تريسين و ويردا سوتياه و سييت غابينا هراهاف و روهيا  .٨

 هراهف و اواب ريتوغا.
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أخيت اثنايين سياغيان و ميساروه مانيك و سينتا مرد�ه و  حتفيظ القرآنأصدقائي  .٩

  فارهن و ايلهام شهفوترا.  سيلفينا و أخي اميام سهما و دمحم

أستاذيت يف املسكن سلسبيال هنا: األستاذة مار� اولفا لوبيس املاجستري و أستاذة  .١٠

ذولفينا املاجستري و أستاذة مشسيه نور املاجستري و أستاذة نور عينون ريتوغا 

املاجستري و أستاذة اتمي �فيسه املاجستري و أستاذة فيرتي املاجستري و أستاذة 

 ل فراتيوي اليت يشجعنين و يساعدين.نورو 

ألخوايت احملبوابت سلسبيال هنا: أخيت الكبري و سييت نور حاسنه و نيسا نور  .١١

شهفيرتي و جنة الويردا و موليد� و أصدقائي خالل يف املسكان أخيت ايريكا 

 فنجايتان و نوفيا و ديوي و فارميا لوبيس. 

ه هللا وأن جيزيهم جزاء  عسى هللا تعاىل أن جيعل أعماهلم خالصة لوج
كثريا. و تسأل الباحثة أن يكون هذا البحث �فعا لنفسه و للقراء, امني �رب 

 العاملني.
 ةتكون هذه األطروحة مفيدة للباحثقوله. �مل أن  ةهذا ما ميكن للباحث

 .اخلاصني ولنا مجيعاً 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ٢٠٢٠اغستوس  ٢٠ميدان 
 الباحثة                               

 
 ايال اوليا                                
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 الباب األول

 املقدمة

أ. خلفية البحث   

جانب مهم جدا من جوانب احلياة. ألنه مع اللغة، الناس من السهل اللغة هي 

التواصل مع بعضهم البعض رجل. اللغة هي أداة للتفاعل أو التواصل يف نقل األفكار أو 

، وهو صوت تنتجه صلصة و املشاعر اليت يستخدمها اإلنساناألفكار أو املفاهيم أ

عاملية يتوقع من كل إنسان أن يقوم بتفاعل الصو� البشرية. يتم إنشاء اللغة كأداة اتصال 

 اجتماعي مع البشر اآلخرين.

اللغة العربية هي اللغة الكربى من حيث عدد من املتحدثني يف عائلة اللغة 

السيميتك. العربية هي لغة يستخدمها العرب للتعبري عن نوا�هم وأهدافهم. شكل رسائل 

كل لغة  اعل االجتماعي شفوً� وكتابياً.احلجة اليت يستخدمها العرب يف التواصل والتف

هي التواصل لروايتها. ال توجد لغة متفوقة على اللغات األخرى. وهذا يعين أن اللغة 

لديها املساواة يف وضعها، كوسيلة لالتصال. كل اتصال يتطلب ابلطبع التفاهم بني 

 اجلهات الفاعلة يف جمال االتصال.
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ابإلسالم. ألن مجيع التعاليم املوجودة يف  اللغة العربية هلا عالقة وثيقة جدا

اإلسالم موجودة يف القرآن وجمهرة بسنة الرسول, ابلطبع, جنب علينا أن نتعلم القرآن و 

�َّ  قال هللا تعاىل: احلديث. فإنكا يتطلب أيضا قدرة جيدة وفهم ابللغة العربية. ِإ

ونَ  ُل ِق ْع ْم تـَ لَُّك َع يًّا َل َرِب ْرآً� َع اُه قـُ َن ْل َع  ١َج

 عن ابن عباس � قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أحبوا العربية  وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:      

 .     ٢لثالث ألن عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب (رواه الطرباين)

تتمتع آنذاك بكل العربية هي السائدة والغالبة, لكو�ا كانت  كانت اللغة وقد  

اللغة العربية هلا خاصية خاصة غري  .٣مقومات القوة الفكرية واإلشعار الثقايف اإلسالمي

موجودة يف اللغات األخرى ألن اللغة العربية هلا أسلوب متنوع وميكن التعبري عنها شفو�ً 

عرفة أو كتابياً. مع التحدث ابللغة العربية ميكن أن تساعد اجملتمع أو الطالب على م

معىن آ�ت القرآن. ألنه ال يوجد العديد من املدارس يف إندونيسيا وكذلك املدارس العامة 

 جعل تعلم اللغة العربية يف مدرسته.

                                                            
 ٣ القرآن الكرمي يف سورة الزخرف اآلية ۱ 

2 Hasan Asari, (2008), Hadis-Hadis Pendidikan: Sebuah Penelusuran Akar-Akar Ilmu 
Pendidikan Islam, Bandung: Citapustaka Media Perintis, hal. 287.  

   .٥ ., ص٢٠١٣, يناير ١٥, مقدار اللغة العربية و تعلم, "أمهية اللغة العربية وأتثريها يف إندونيسي”, خري اجلال  ۳ 
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تعلم اللغة العربية هذا هو يف الواقع مثرية جدا لالهتمام وفريدة من نوعها للتعلم 

بطة هي املهارات الكالم يف املدرسة، ألنه يف اللغة العربية هناك أربعة مهارات مرتا

 ومهارات االستماع ومهارات الكتابة  واملهارات القراءة.

يتم تدريس العديد من اللغات العربية يف املدارس واملؤسسات واجملتمعات 

اإلسالمية أو احلكومات حتظى بشعبية كبرية. والثانية تصبح مثل لغة خمتلفة تدرس اللغة 

واألسلوب واملادة). يف العملية التعليمية، تشكل املواد العربية من مجيع النواحي (املصدر 

. ويف املدارس، ميكن للمدارس الدينية أو املا أن جتعل هذه اللغة العربية لغة ٤عنصراً هاما

للدين والعلم والتواصل. ولذلك، فإن تدريس اللغة العربية مرتبط دائمًا ويدعم بعضنا 

مل أن يتمكن الطالب من التواصل وفهم البعض مع الد��ت اإلسالمية األخرى. �

القراءات ابللغة العربية ببساطة. وهذا سيساعد الطالب على فهم املصدرين الرئيسيني 

 للغة العربية اإلسالمية، ومها القرآن واحلديث.

أمهية التحدث أو التواصل ابللغة العربية للمتعلمني أو الطالب أو اجلمهور. مث ال 

كالم الذي نتحدث فيه ن مهارة الكالم ، حبيث تكون اللغة مع البد يف اللغة العربية م

. عندما نفهم اللغة العربية ومن الصعب نطق الكلمات ابللغة العربية حسب املقصود

                                                            
, العدد األوىل تقدير السنةجملة , ”إعداد دروس اللغة العربية على ضوء نظرية تعليم اللغة العربية ”مؤمن زين العارفني,  ٤ 

 ١. ص. ٢٠١٥األول, 
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فمن الصعب أن أقول شيئا. ألنه إذا كان فقط فهم حول نظرية ولكن عدم وجود ممارسة 

 لصعب التحدث.القول، مبا يف ذلك الناس الذين ميكن أن يكون من ا

، يفهم الطالب ميبااالخالص به جكما هو احلال يف مدرسة الثانوية اخلاصة 

مواد تعلم اللغة العربية اليت يدرسها املعلم ولكن ليس كلها من فهم لغة اللغة العربية، ألن 

بعض املراكة األكثر خرجيو املدارس اإلعدادية الذين �درًا ما يتعلمون اللغة العربية أو 

عل من الصعب حىت ال يتعلمون اللغة العربية أبداً. مع شباكه تعلم اللغة العربية، فإنه جي

التحدث ابللغة العربية. على الرغم من أن بعضهم أيضا من خرجيي بيسانرتين، إال أ�م 

ا كلمات ابللغة العربية أل�م ال يتكلمون عادة حىت لو  لمو يكأيضا من الصعب عليهم أن 

 كانوا جيدين يف قراءة القرآن.

 اندونسيا. وهدف احدى املهارات اللغوية األربع اليت تعلمها يف مهارة الكالم

تعليم هذه املهارات األربع هو أن يتملك الطالب قدرة كفاءة وميوال و رغبة يف اللغة 

العربية. فالبد أن يسري تعلم هذه املهارات األربع سريا جيدا متساو� بني مجيع املهارات, 

هارات تعلم مهارات التحدث مهم. أمهية م .٥ألن لكل مهارة مزا� يف تعلم اللغة العربية

التعلم يتحدث العربية لتحسني الطالب القدرة على التحدث ابللغة العربية مثل 

احملاحساء. وفقا أنشور طريقة تقدمي دروس اللغة العربية من خالل احملادثة. ميكن أن 
                                                            

5 Muhammad Hasyim, ”Pengembangan Keterampilan Berbicara”,  Jurnal Keislaman dan 
Ilmu Pendidikan, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, hal. 80. 
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حيدث هذا احلديث بني املعلمني والطالب، بني الطالب واملعلمني، أو بني الطالب 

  .٦ت الكلمات (املفردات)والطالب وذلك إلثراء مفردا

ولكن حتقيق هذه املؤشرات ليس ابألمر السهل دائما. مبا يف ذلك مؤشرات 

يرتبط واقع التعلم يف ميب ااالخالص به جمهارات التحدث يف مدرسة الثانوية اخلاصة 

الفصول الدراسية. حقيقة أن حدث يف الفصول الدراسية، واجه العديد من املعلمني 

نوا من الصعب فهم مواد اللغة العربية اليت تدرس لذلك من الصعب الطالب الذين كا

اختيار الوصول إىل مؤشرات تعلم اللغة العربية. أحد املؤشرات اليت تشري إىل صعوبة فهم 

اللغة العربية للطالب هو أن بعض الطالب جيدون صعوبة يف التحدث. وهو يستند إىل 

ارسات اللغة العربية عند تنفيذ الدراسة التطبقية املالحظات املبكرة للباحثني وغريها من مم

 .ميبااالخالص به ج يف املدرسة الثانوية اخلاصة

من الصعب إىل حد ما التحدث  االخالص به جاميبيف املدرسة الثانوية اخلاصة 

ابللغة العربية أو أيضا يف نطق املفردات، لكنهم ويفهمون الكثري عن املواد اليت يقدمها أو 

املعلم. وهم جييدون قراءة القرآن وجييدون أيضًا قراءة كل آ�ت قرآنية ولكنهم يدرسها 

 يفتقرون إىل التحدث ابللغة العربية أل�م أقل اعتياداً على نطق الكلمات ابللغة العربية.

                                                            
6 Anshor, (2009), Pengajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Sukses Offset, hal. 18. 
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االخالص به ملدرسة الثانوية اخلاصة ا املهارات العربية يتحدث قدرة الطالب

منخفضة جدا. والسبب يف ذلك هو تعلم اللغة العربية يف  ليست  يف كالم العربيةجاميب 

كالم العربية هو أفضل لقراءة وكتابة الكثري أو جلعل األسئلة واملشاكل. خالل هذا 

  االخالص به جاميبالثانوية اخلاصة  الوقت، ال تزال دراسة اللغة العربية يف املدرسة

املفردات أو اجلملة أو القاعدة ستخدم األساليب التقليدية. يُطلب من الطالب حفظ ت

(قواعد اللغة) وال يزال املعلم يستخدم طريقة احملاضرة. ال استثناء يف تعلم مهارات 

، مث قراءته حلفظه الحًقا ب فقط ما كتبه املعلم على اللوحةالتحدث ، يسجل الطال

 وإعطاء مهام مكتوبة يف �اية الدرس.

ملدرسة اة العربية يف الصف احلادي عشر على اللغالباحثة املالحظة  استنادا إىل

تبني أن التعلم يتحدث العربية ال يزال أقل مالءمة.  االخالص به جاميبالثانوية اخلاصة 

وذلك ألن األساليب املستخدمة ال تزال صعبة الفهم من قبل الطالب ألن املعلمني ما 

وشني يف فهم املواد اليت زالوا يستخدمون طريقة القراءة والكتابة حبيث ال يزال الطالب مش

يدرسها املعلم، وختصيص لقاء اللغة العربية هو جدا احلد االدين. وقت اجتماع دروس 

اجتماع يف األسبوع وكذلك  ١دقيقة فقط  ٨٠اللغة العربية يف الصف احلادي عشر هو 

العديد من الطالب الذين جيدون صعوبة يف التحدث ابللغة العربية. أحد املؤشرات هو 

 الطالب ال يزال لديهم الكثري من الصمت واخلوف من التحدث ابللغة العربية.أن 
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إن العقاابت اليت توجه الطالب يف عملية التعلم على وجه اخلصوص، حبيث أن 

) معرفة الطالب ابللغة العربية ال ١اللغة العربية هي: ( خدامإستالطالب الذين يفتقرون 

. ٦.٥تعلم الطالب اليت تصل فقط إىل درجة تزال منخفضة إذا ما حكمنا على نتائج 

والسبب هو أن بعض الطالب �تون من خرجيي املدرسة املتوسطة �درا ما تعلم اللغة 

العربية، أبدا حىت تعلم اللغة العربية منذ املدرسة اإلعدادية اليت هي أقل قدرة يف تعلم اللغة 

) يف مهارة االستماع إىل ٣) عدم وجود املفردات اليت لديها الطالب، (٢العربية. (

طالب اللغة العربية أيضا ال يزال هناك ال ميكن أن يكون على اإلطالق أو ال ميكن 

) والطالب هم أقل تعبريا يف التواصل العربية. هذا هو ٤هضم جيدا الكلمة املنطوقة، (

 تسليط الضوء على الباحثني يف حفر االهتمام والتحفيز يف تعلم اللغة العربية. سوف

جتلب اهتمامات الطالب ودوافعهم روح التعلم وحتسني نتائج التعلم يف مهارات اللغة 

 العربية.

األولو�ت اليت يقرتحها الباحثون واحللول لتحسني التعلم يتحدث العربية واحدة 

منها هو منوذج التعلم أكثر تنوعا، أي أن املعلمني جيب أن تكون قادرة على تطبيق 

يكون أكثر سعادة وليس ابمللل نيات التعلم ألنه مع التعلم املتنوع سجمموعة متنوعة من تق

سبيل املثال كل مهارة ابستخدام أساليب خمتلفة مصممة خصيصا للمهارات  على

والطالب سوف تكون أيضا أكثر اهتماما يف املواد التعليمية. إن اجلهد املبذول لتحسني 
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مفردات يوميا،  ٣ت جديدة حبد أقصى مهارة التحدث ابللغة العربية حيتاج إىل مفردا

 لتصبح حكماً يف حتسني مهارات الكالم.

لتحقيق اهداف على تعلم اللغة العربية، مت ارادت الباحث لتنفيذ تعلم التحدث 

ابملهارات العربية ابستخدام مسابقة فريق منوذج التعلم التعاوين، وهو منوذج تعليمي من 

ت وأعضاء اجملموعة يتحملون نفس املسؤولية خالل تشكيل الطالب يف بعض اجملموعا

 عن جناح اجملموعة يف فهم املواد واإلجابة على األسئلة. 

فريق االختبار هو وسيلة للتعلم من خالل تشكيل الطالب يف عدة جمموعات 

 . ٧وكل جمموعة لديها مسؤولية مشرتكة عن جناحها

املباشر ابإلضافة إىل منوذج التعلم خيتلف منوذج التعلم التعاوين متاًما عن التعليم 

التعاوين الذي مت تطويره لتحقيق نتائج التعلم األكادميي لنماذج التعلم التعاوين، وهو فعال 

 .٨أيًضا يف تطوير مهارات التحدث العربية

النموذج الرئيسي للتعلم التعاوين هو أن الطالب يعملون يف جمموعات إلكمال 

ل اجملموعة من الطالب الذين لديهم قدرة عالية ومتوسطة املواد التعليمية. يتم تشكي

                                                            
7 Wina Sanjaya, (2007), Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Kencana, hal. 124.  
8 Usman, (2004), Strategi Pembelajaran Kontemporer Suatu Pendekatan Model, Cisarua: 

Tadulako Univercity Press, hal. 3. 
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ومنخفضة. يستخدم الباحثون هذا النموذج من التعلم التعاوين لوضع أقرا�م الذين 

يعتربون أذكياء من أجل مساعدة أصدقائهم ذوي القدرة املنخفضة يف تعلم اللغة العربية 

 على وجه اخلصوص على حتسني مهاراهتم يف التحدث.

البحث هو تطبيق منوذج التعلم التعاوين ومسابقة الفريق لتحسني مهارات هذا 

التقنيني تطبيق منوذج التعلم التعاوين  ةباحثلالطالب الناطقني ابللغة العربية وابلنسبة ل

واختبار الفريق. نظرًا ألن العديد من الطالب أقل اهتماًما بنموذج التعلم الرتيب الذي ال 

، مع تطبيق منوذج التعلم التعاوين واختبار طالب االستجابة لهن الصعب على اليزال م

 الفريق ، سيكون الطالب أكثر اهتماًما بتعلم اللغة العربية.

وابلتايل فإن تطبيق مسابقة فريق التعلم التعاوين النموذجي سيخلق الفصول 

 الدراسية أن الطالب سيصبحون املشاركني النشطني بدًال من جمرد مراقبني سلبيني

منوذج التعلم التعاوين تطبيق عنوان " ةيستمعون فقط إىل املعلم ، لذلك خيتار الباحث

طالب املدرسة الثانوية اخلاصة  لدى مهارة الكالم اللغة العربيةلرتقية  فريق املسابقة

  ". خالص به جاميباال
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            ب. حتديد البحث  

بسبب حمدودية الباحث، سواء من حيث القدرة أو األموال أو وقت البحث ، 

، حبيث ميكن تركيز البحث فقط على مشكلة الضروري القيام ابحلد من املشاكلفمن 

، وهي تنفيذ مسابقة فريق التعلم ميكن أن تكون نتائج البحث شاملة واحدة ، حبيث

 العربية يف مدرسة الثانوية اخلاصةالتعاوين النموذجي لتحسني مهارات طالب اللغة 

. فريق مسابقة منوذج التعلم التعاوين ومن املتوقع أن حتسني لغة االخالص به جاميب

  الطالب يتحدث العربية بشكل كبري.

                                                                   ج. أسئلة البحث                  

فتعرب الباحثة أسئلة  ، وحتديد املشاكل ،سبق افيمالقضا� على أساس اخللفية 

 :البحث فيما يلى

 كالمكيف تعلم اللغة العربية ابستخدام مسابقة فريق منوذج تعاوين لتحسني مهارات ال .١

 ؟ االخالص به جاميبي عشر يف مدرسة الثانوية اخلاصة ابللغة العربية الصف احلاد

كيف يتم تعزيز مهارات الكالم ابللغة العربية ابستخدام منوذج التعلم التعاوين من  .٢

 ؟ االخالص به جاميبمسابقة فريق الفئة احلادية عشرة يف مدرسة الثانوية اخلاصة 
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 لتعلم يتغريون الطالب جيعل أن ميكن التعاوين التعلم فريق اختبار من النموذج هذا هل .٣

 ؟ العربية اللغة

 د. أهداف البحث    

أهداف البحث استنادًا إىل املشاكل املذكورة أعاله، أهداف هذه الدراسة هي   

 كما يلي:

معرفة حتسني مهارات الكالم ابستخدام التعلم التعاوين منوذج احلادي عشر مسابقة  .١

 .االخالص به جاميب فريق فئة يف املدرسة الثانوية اخلاصة

العربية ابستخدام تعاونية التعلم منوذج فريق مسابقة  معرفة حتسني نتائج تعلم اللغة .٢

 .االخالص به جاميب الفئة احلادي عشر يف املدرسة الثانوية اخلاصة

 لتعلم يتغريون الطالب جيعل أن ميكن التعاوين التعلم فريق اختبار من النموذج معرفة .٣

 .العربية اللغة

 ه. فوائد البحث 

 البحثية هلذا البحث فوائد، نظر�ً وعملياً ومن املتوقع أن توفر الفوائد 
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الفوائد النظرية من الناحية النظرية، ومن املتوقع أن يستفيد من هذا البحث مطوري  .١

اللغة العربية، وخاصة تعلم اللغة العربية ابستخدام منوذج تعاوين مسابقة فريق 

 .لتحسني نتائج تعلم الطالب وميكن تستخدم كمواد حبثية أخرى

العملية من املتوقع أن تكون نتائج الدراسة مفيدة للطالب واملعلمني مدرسة الفوائد  .٢

 املمضية والكتاب. االخالص به جاميبالثانوية اخلاصة 

  أكثر رفاهية،  أن حيصلوا على منوذج تعليمي ممتعابلنسبة للطالب من املتوقع  أ).

التحدث  مهارات إتقان الدروس وخاصة اللغة العربية ويف فمن األسهل فهم

مهاراهتم يف  حتسني على الطالب العربية. هذا البحث مفيد لتحفيز ابللغة

 .الفعالة يف التعلم التحدث ابللغة العربية من خالل املشاركة

حبيث يكتسب الطالب جتربة تعليمية مفيدة وممتعة من خالل     

تعليمي تعاوين ملسابقة الشاي. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يساعد  منوذج

 التغلب على الصعوابت يف فهم دروس اللغة العربية. على

 لبحث أن يعطي االعتبار واملسامهةابلنسبة للمعلمني ميكن هلذا ا ب).

اللغة  أجل تبسيط التعلم، وخاصة يف تعلممنوذج التعلم من  اختيار يف

 .ليس ممالً ن خلق جو من التعلم من التدريس و وميك الناطقة، العربية
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من املؤمل تطوير تعلم اللغة العربية يف مهارة التحدث  للمدرسة،ابلنسبة  .)ج

 ابستخدام مسابقة فريق منوذج التعلم التعاوين.
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 أمهية تطبيق . أ

 تعريف تطبيق .١

التطبيق هو السعي اىل استمالة الشخص أو االشخاص الذين يرغب يف   

 .٩استمالتهم

مل و إىل النشاط, العحيمل هيئة املدرس هو  تطبيقالUsman  ىرأكما    

نشاط, ولكن النشاط الذي يتم التحطيط الليس جمرد  التطبيقالعمل أو آلية النظام. 

تطبيق هو توسيع النشاط الذي الSetiawan  ىرأوكذلك  .١٠له وحتقيق األهداف

الشبكة,  طبيقف واإلجرأت لتحقيقها ويتطلب تيضبط عملية التفاعل بني األهدا

 .١١روتني مؤثر

                                                            
 .٤٦۰بیروت لبنان: المكتب الشرقیة,  ص. في اللغة واالعالم, المنجید ),  ۲۰۰۷األشریف, (۹

10Nurdin Usman, (2002),  Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Jakarta: Grasindo, 
hal. 58. 

11Guntur Setiawan, (2004),  Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Jakarta: Balai 
Pustaka, hal. 43.  
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يرتفع إىل انشاط, العمل, أو آلية نظام. التطبيق  وميكن استنتاج أن كلمة 

نشاط, ولكن النشاط الذي يتم التطبيق ليس جمرد المعىن اآلليات يعىن ضمنا أن 

 هداف.األعينة لتحقيق امليط له وتنفيذها جبدية على أساس إشارة معايري التخط

 تطبيقعناصر ال .٢

 حتقيق هبدف جمموعات ويف فردي بشكل تطبيق يتم إجراء هو التطبيق      

 :مثل للتطبيق عناصر هناك ، التطبيق لغرض صياغتها، متت اليت األهداف

 وجود الربامج املنفذة .١

وجود الفئات املستهدفة, أي األشخاص املستهدفني الذين سوف تستفيد من  .٢

 الرب�مج. 

هذه العمليات الرقابية  التطبيقمة أو فرد مسؤول عن إداراة, , سواء منظو التطبيق .٣

 .١٢واإلشراف عليها طبيقوالت

 أنفسهم قبل من به القيام ميكن التطبيق عناصر أن هو الباحثة ستنتاجا  

 به القيام إما الالزمة، واالحتياجات اإلرادة على اعتمادا جمموعات يف التعاون أو

 .صحيح بشكل الرب�مج تنفيذ ميكن مث جمموعات يف أو شخصيا

 
                                                            

12Abdul Wahab, (1990), Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 
1990., hal. 45. 
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 ذج التعلم و من . ب

    منوذج التعلم تعريف .١

, منوذج التعلم هو االسرتاجتيات اليت يستخدمها املعلمون Isjoni ىأكما ر   

املواقف بني الطالب, قادرة على التفكر بشكل نقدي, لتحسني حتفيز التعلم, تعلم 

. وكذلك ١٣أن يكون لديه مهارت اجتماعية, وحتقيق املزيد من نتائج التعلم

, منوذج التعلم هو جمموعة من املواد وإجرأت التعلم على أساس نظرية  Rusmanىرأ

  .١٤معينة ألغراض تعليمية حمددة

 التعلم على عامة نظرة أو املنهجي هو التعلم منوذج أن إىل الباحثة ستنتاجا

        .الدرس يف اإلجراءات أو والطرق التقنيات أهم مع الشامل

 التعلممنوذج  خصائص .٢

            :التالية صائصاخل له التعلم منوذج    

 استندا إىل النظرية التعلم و النظرية التعلم و بعض اخلرباء أ). 

 أن يكون لديك بعثات أو أهداف تعلم حمددة ب). 

 ميكن أن يكون دليال لتحسني أنشطة التدريس و التعلم يف الفصلج). 

                                                            
13Isjoni, (2012), Efektivitas Model Kooperatif dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 147. 
14Rusman, (2014),  Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru 

Edisi Kedua,Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, hal. 132.  
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 حيتوي على أجزاء من النموذجد). 

 ذج التعلم التطبيقيةو حيوز أتثري نتيجة لنمه). 

 .١٥تصميم تعلم أو إعداد التدريسو). 

 أنشطة استجواب ميكن التعلم، منوذج خصائص مع أنهالباحثة  ستنتاجا  

 .للتعلم معينة أهداف وحتقيق منهجي بشكل التعليم

 أنواع منوذج التعلم , ٣

إىل أربع  متعلمنوذج ال Weilو Joyce ومن عدته قسم  تعلمقد تددت مناذج ال

الفردي و منوذج  متعلملععاجلة املعلومات و منوذج ال متعلجمموعة كبرية وهي منوذج ال

.وتفصيل هذه ١٦التصرف السلوكي متعلالتفاعل اإلجتماعي و منوذج ال متعلال

 النماذج كما شرح موجز فيما يلي:

 م ملعاجلة املعلوماتمنوذج التعلأ). 

أساس   علىالقدرة الفكررية وهو يقوم  علىيرتكز  متعلأن هذا منوذج ال

كفاءة املتعلم لقيام ابملالحظة وبتحليل البيا�ت وكذلك بفهم املعلومات 

                                                            
15Nurdyansyah, (2016), Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013, Sidoarjo: 

Nizamia Learning Center, hal. 25. 
16Joyce,dan Weil,  (1972), “Conceptual Complexity, Teaching Style and Models of 

Teaching”, Annual Meeting of Natinal Council for The Social Studies, Boston: Education Resources 
Information Center (ERIC), hal. 2. 
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كالت. واألهداف الرئيسي وبتشكيل املفاهيم وبتطبيق الرموز الصوتية وحبل املش

) االستيعاب ٢،)Metode Inkuiri() االستيعاب من الطرق التحقيقي ١منه هو: 

املهارات الفكرية العامة   علىر ) التطوي٣،املفاهيم والوقائع األكادميك على

 كالقدرة التفكري املنطقي.

) منوذج ١هي: فالىت تتضمن على هذه الفئة  متعلوأما منوذج ال   

) منوذج االستقرائي الكلمة ٣،) منوذج اإلجناز املفهومي٢،االسبقرائيالتفكري 

) منوذج ٦،) منوذج التدريب البحثي٥،) منوذج البحث العلمي٤،التصويرية

 advance() منوذج التقدمي املنطم ٨،)sintetik() منوذج سينيكتيك ٧،التحفيظ

organizer(۱۷. 

 أن ميكن املعلومات ملعاجلة التعلم ذجمنو  استخدام أن هوالباحثة  ستنتاجا   

 لفهم املثقفني أو القدرة تسمى البشر ضمن أتيت أو الداخلية النبضات تضخيم

 .هذه املعلومات معاجلة أنظمة مع املواهب واستكشاف

 منوذج التعليم الفرديب). 

                                                            
17Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, isu-isu metodis dan 

paradigmatic (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hal. 74. 
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هذا النموذج يتعلق ابلفردي والتنمية الذاتية. أكد هذا النموذج على 

التنمية الفردية ليكون الشخص الكامل واالعتماد على النفس وله الكفاءة. 

وحياول هذا النموذج أن يساعد املتعلم يف فهم نفسه وأهدافه وتنمية على 

) ترقية اعتماد على ١. واألهداف من هذا النموذج هي: التعلم الذايتالطريقة 

) يساعد املتعلم ٣،) يساعد املعلم يف فهم نفسه كامال٢،النفس يف نفس املتعلم

) يساعد املتعلم ٥،يةتعليم) يساعد املتعلم لتنمية األهداف ال٤،يف فهم عاطفه

) ترقية استعداد املتعلم ٧،م) ترقية االبداعية من املتعل٦،لتنمية وترقية كفاءته

الىت يتضمن على هذه الفئة هي: منوذج  تعليمخلربات اجلديدة. وأما منوذج ال

 classroom(االجتماعات الصف الدراسي  تعليمالصليات و منوذج ال تعليمال

meeting(١٨. 

 إعطاء يتم الذي التعليم هو الفردي التعليم حولالباحثة  ستنتاجا

 للطالب ميكن التعلم يبدأ وعندما أين، ملعرفة املعلم قبل من الفرصة الطالب

 التعلم جييدون الذين الطالب عادة. تدريسها سيتم اليت واملواد وقته حتديد

 هذا مع ولكن اهلدوء سيكون التعلم يف بطيئة هم الذين والطالب بسرعة

 .أيضا ومتسرعة بطيئة أو سريعة لتكون مطلوبة ليست الفردية التعليم الطالب

                                                            
18Rusman, (2014), Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru 

Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hal. 142.  
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 م التفاعل اإلجتماعيمنوذج التعلج). 

النموذج يف هذه الفئة يؤكد على العالقة بني الفردي واجملتمعي 

واألخرون. واهلدف الرئيسي منه هو ليساعد املتعلم يف التعلم عن التعاون 

ي. واألهداف والتحديد واحلل املشكالت إما بصفة األكادميك أو اإلجتماع

) ٢،املتعلم يف التعاون وحلل مشكالهتم) يساعد ١من هذا النموذج هي: 

) ترقية الوعي للمتعلم على القيم الشخص ٣،تنمية مهارة العالقة اإلجتماعية

) النموذج ١وذج الذي يدخل يف هذه الفئة هي: واإلجتماعي. والنم

 .١٩) منوذج البحث العديل٣،) منوذج اللعب الدوري٢،التعاون

 يف البعض بعضهم مع العمل يتعلمون الطالب أن هوالباحثة  ستنتاجا

 ميكن حبيث األفكار أو األفكار تبادل للطالب ميكن حبيث التعلم مناقشات

 .معني لغرض التعلم ربط

 م التصرف السلكيمنوذج التعلد). 

                                                            
19 Rusman, Model Pembelajaran..., hal. 143-144. 
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هذا النموذج يؤكد على احملاولة لغري السلوك الظاهرة من املتعلمني. 

) ٢) منوذج التعليمات املباشرة، ١موذج الذي يدخل يف هذه الفئة هي:والن

 .احملاكةمنوذج 

 تعاوينل.  التعلم اج

 التعلم التعاوين تعريف. ١

التعلم التعاوين هو دراسة ختلق بوعي , Nurhadiو  Agus G.Sىرأكما   

وقصد تفاعًال حمًبا بني الطالب اآلخرين. ومن املؤكد أ�م سوف حيتاجون إىل 

. وكذلك ٢٠معًا إلجناز املهمة اليت كلفها املعلم هبابعضهم البعض وعليهم أن يعملوا 

، يتم جعل الطالب يف فصل واحد التعاوين هو دراسة مجاعيةالتعلم  , Slavinىرأ

أشخاص لفهم املفهوم الذي يسهله املعلم. منوذج  ٥إىل  ٤جمموعات صغرية من 

التعلم التعاوين هو منوذج التعلم مع وضع جمموعات صغرية من خالل مراقبة تنوع 

أعضاء اجملموعة كحاوية من الطالب الذين يعملون معا وحل مشكلة من خالل 

                                                            
20Nurhadi dan Agus Gerrad,(2003),Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam 

KBK, Malang: Universitas Negeri Malang, hal. 60.  
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ية مع األقران، إعطاء املتعلمني الفرصة لتعلم شيء جيد يف التفاعالت االجتماع

 .٢١نفس الوقت وهو املتحدث لصديق آخر

ميكن استخدامها يف  من الطرق اليت هو ةمن قبل املؤلفوين االتع تعلمال  

 ، حيث يعمل املتعلمون معا يف جمموعات صغرية ومنح إجناز جمموعه.معملية التعل

أعاله ، ميكن استنتاج أن التعلم التعاوين هو من بعض اآلراء املذكورة   

سلسلة من األنشطة التعليمية حيث يعمل املتعلمون مًعا يف جمموعات صغرية لتعلم 

 املواد أو املفاهيم من أجل حتقيق هدف مشرتك.

 التعلم التعاوين خصائص. ٢

 ، وهي:Carin ىاهلامة لنظام التعلم التعاوين رأ زا�تهناك بعض امل

  عضو دورلكل أ). 

مبعىن  الثقافات ومتعددة متجانسة غري اجملموعة شكلت .التغايرية ب).

 األكادميية والقبيلة. والقدرة  اجلنس

يتم إعطاء أنواع التعيينات للمجموعة. معظم أنواع املهام تطالب كل جمموعة ج). 

 بدراسة املواد اليت سبق أن قدمها املعلم.

                                                            
21Robert Slavin, (1995), Cooperative Learning: Theori, Research, and Practice, London: 

Allyn dan Bacon, hal. 4. 
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التعاونية  قواعد سلوك أعضاء اجملموعة يف نظم التعلماملسؤوليات الفردية. وتشمل د). 

اجملموعة  أعضاء لية الذاتية واجملموعات، ومساعدةاملسؤوليات الفردية، واملسؤو 

 وتشجيعهم، ومساعدة أقرا�م من خالل الدروس والتعاون.

 للمجم واإلجناز الفردي اجلهد دليالعلى يتلقون األفراد التوضيحي. العرض نظام ه).

 .وعة   

 .حيدث تفاعل مباشر بني املتعلمنيو). 

 .دور املعلم هو مساعدة املتعلمني على تطوير املهارات الشخصية اجلماعيةز). 

 .٢٢يتفاعل املعلمون مع اجملموعة فقط عند احلاجةح). 

 يقولون املعلمني أن هو التعاوين التعلم خصائص منالباحثة  ستنتاجا    

 رصد واملعلمني مناقشتها سيتم اليت املواد يف التعلم ومناقشة معا العمل لتعلم للطالب

 .تناقش اليت جمموعة كل وز�رة فقط

التعلم التعاوين وفقا للتعاليم اإلسالمية، ومن بينها يف القرآن سورة املايدة   

َوٰى :٢اآلية  ْق تـَّ ل ِربِّ َوا ْل ى ا َل وا َع اَوُن َع مثِْ  ۖ◌ َوتـَ ى اْإلِ َل وا َع اَوُن َع َوَال تـَ

َواِن  ْد ُع ْل وا اهللََّ  ۚ◌ َوا ُق تـَّ ابِ  ۖ◌ َوا َق ِع ْل يُد ا ِد نَّ اهللََّ َش  ِإ

                                                            
22Carin. A, (1997), Teaching Science Through Discover, Colombus Ohio: Merril Publishing 

Company, hal. 165. 
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 أهداف التعلم التعاوين .٣

األ على مهمة تعليمية أهداف ثالثة لتحقيق التعاوين التعلم منوذج تطوير مت         

 :٢٣وهي ،Umi Kalsum من إطالقها يتم واليت قل،

التحصيل األكادميي، أحد أهداف التعلم التعاوين هو حتسني اإلجناز أ). 

األكادميي التحصيل  حتسني  يف نجاحوال ،Leighton ىرأ األكادميي. اجملال يف

، اعتمادا على ثالث الل اسرتاتيجيات التعلم التعاوينخ من 

ل سؤوليات الفردية ، وتكافؤ الفرص، واملعةأهداف اجملمو  :هامة خصائص

 .٢٤الناجحه

قبول التنوع. واهلدف اهلام الثاين للتعلم التعاوين هو قبول اجملتمعات ب). 

املتنوعة على نطاق أوسع من حيث العرق أو الثقافة أو الطبقة  احمللية

، هناك فرص للطالب رة أو العجز. من خالل هذا التعلمأو القد االجتماعية

البعض يف حتقيق خلفيات وظروف متنوعة ، للتعاون مع بعضهم   من

املشرتكة من خالل استخدام هياكل املكافأة ، وتعلم تقدير كل  األهداف

 شخص آخر.

                                                            
23Umi Kalsum, (2011), Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis PEIKEM, Surabaya: 

Gena Pratama Pustaka, hal. 86.  
24Leighton, (1990), “Cooperative Learning” Classroom Teaching Skills , USA: D.C Healt 

and Company, hal. 97.  
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تنمية املهارات االجتماعية. واهلدف الثالث من هذا التعلم التعاوين هو  ج).

املهارات االجتماعية. ميكن لألطفال تعلم املهارات االجتماعية لآلابء  تطوير

للمعلمني املساعدة يف توجيه بعض املهارات االجتماعية واجلريانواملعلمني. ميكن 

للمتعلمني ، من بني أمور أخرى: مهارة التواصل األفكار واملشاعر ،  اهلامة

 . ٢٥رسالة معينة ، وتقدمي العرض واملشاركة وتقدمي

 التعلم هذا أن هو التعاوين التعلم من الغرض حولالباحثة  ستنتاجا  

 العمل ميكن حبيث مناقشة والطالب املعلمني على السهل من جيعل التعاوين

 .األفكار أو األفكار من العديد على احلصول ميكن حبيث األفكار لتبادل معا

 فوائد التعلم التعاوين .٤

 ، وهي:عديدة لتعلم التعاوينا فوائد انAnita Lie  رأت

التعليم الطالب الذين يتم تدريسهم يف اهلياكل التعاونية سيحصلون على نتائج أ). 

 العايل.

سيكون لدى الطالب املشاركني يف التعلم التعاوين موقف أعلى من احرتام  ب).

 الذات وحتفيز أكرب للتعلم.

                                                            
25Ibrahim, Rachmadiarti, (2006), Pembelajaran Kooperatif, Surabaya: PSMS UNESA, hal. 

65.  
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مع التعلم التعاوين ، يصبح الطالب أكثر اهتماًما أبصدقائهم ، ومن بينهم  ج). 

 سيوقظ شعورًا ابلتبعية اإلجيابية (اإلجيابية) لعملية التعلم الالحقة.

يعزز التعلم التعاوين من شعور الطالب بقبول أصدقائهم من خلفيات عرقية  د).

 .٢٦وعرقية خمتلفة

 أن يستنتجوا أن للمؤلفني ميكن ، أعاله التعاوين التعلم فوائد بعض من  

 اجلماعي، التعلم يف إبداًعا وأكثر نشطني الطالب جيعل أن ميكن التعاوين التعلم

 .الطالب من جمموعة وتعلم تضامن و التعلم روح حتسني من يزيد أن وميكن

 طوات التعلم التعاويناخل .٥

 جمموعة شكل يف تنفيذها ميكن التعاوين التعلم Nana Sudjana كما رأى  

  :  التالية واإلجراءات اخلطوات لديه الذي التفاعل منوذج تدريس أو الدراسة

التعليمية ) حتديد املواد / املواد ١االستعدادات، واليت تشمل: ( أ).

الدراسي، وإنشاء أوراق عمل الطالب، وأوراق إجاابت  وفقاللمنهج

) تشكيل جمموعات ٢ومسابقات لكل قسم من الدرس، ( العماللطاليب،

الطالب. تتكون كل جمموعة من أربعة أعضاء، يتكونكل  أساس تقييمات على

                                                            
26Anita Lie, (2002), Cooperative Learning, Jakarta: Grasindo, hal. 93.  
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ب الذين الطال منهم من واحد لكل واحد من املتعلمني من املتفوقني، واثنني من

) حتديد درجة خط األساس ٣هم من املتفوقني، وواحد من الطالب أداءً  أقل، (

 .٢٧للمتعلمني يف العام السابق على أساس درجات االختبار النهائي

أو أداء األفالم أو اإلخراج  عرض الدرس. يتضمن عرض التعلم التعلم ب).

استخداما يف األكثر ءة. ولكن التعلم مثل النص أو موادالقرا موارد إىل

 التعلم املباشر، وتعلم املناقشة اليت يفعلها املعلمون. الدروس هو عرض

مسابقة (اختبارات فردية). يتضمن هذا االختبار التدريب الذايت والتقييم.  ج).

عمل  فرتة عرض واحدة أو فرتتني من فرتات العرض التقدميي للمعلمني وفرتة بعد 

املتعلمني  ً�. جيب علىعقد املتعلمون اختبارًا فردمجاعيةواحدة إىل فرتتني، يُ 

 اآلخرين أثناء االختبار. مساعدة عدم 

جوائز اجملموعة. حتصل اجملموعة على عرض توضيحي إذا كان متوسط  د).

اجلائزة هو شهادة جملموعة يطابق معيارًا حمدًدا. أحد أشكال هذه  النتيجة

النقاط / الدرجات اليت حصلت حتديد اجملموعة عن طريق حساب  يتم�جحة.

لدرجات اليت حصل جمموعة عن طريق جتميع النقاط / ا كل عليها

                                                            
27Nana Sudjana, (2006), CBSA dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Algensindo, hal. 

87-98.  
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اجملموعة مث حمسوبة يف املتوسط ، مث على أساس متوسط  يف املتعلمون عليها

 ٢٨.كل جمموعة احملددة من قبل النتيجة

 املؤلف فوق التعاوين التعلم تدابري من عدد من هو باحثةال ستنتاجا    

 ألن مطلوب التقييم وهذا ، والتقييم ، التعاوين التدريس من خبطوة خطوة يضيف

 املواد فهموا قد الطالب كان إذا ما نعرف أن جيب التعلم عملية �اية يف كل

 من يستنتج أن ميكن الطالب كان إذا وما اآلن، حىت ال أم تدريسها مت اليت

 .التعلم يف االيفالساي أمهية هو وهذا التعلم،

 وعيوب التعلم التعاوين مزا�. ٦

 :هناك املزا� من التعلم البنائي وهي .)أ

الطالب ال يعتمدون كثريا على املعلمني، ولكن ميكن إضافة الثقة يف  )١

مهارات التفكري اخلاصة هبم، وإجياد املعلومات من مصادر خمتلفة، والتعلم 

 من الطالب اآلخرين.

األفكار أو األفكار مع الكلمات اللفظية ميكن تطوير القدرة على حتديد  )٢

 ومقارنتها مع أفكار اآلخرين.

                                                            
28Robert Slavin, (2009), Cooperative Learning, Bandung: Nusa Media, hal. 79.  
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أن يكون قادرًا على مساعدة الطفل على احرتام اآلخرين وأن يكون على  )٣

 بينة من كل فعاليته وقبول مجيع االختالفات.

كادميي وكذلك ميكن أن تكون اسرتاتيجية قوية مبا يكفي لتحسني التعزيز األ )٤

، والعالقات ذلك تطوير الشعور ابحرتام الذات ، مبا يفعيةالقدرات االجتما

، واملواقف إجيابية جتاه مع اآلخرين، ورفع مهارات الوقت الشخصية اإلجيابية

 املدرسة.

ميكن تطوير قدرة الطالب على اختبار أفكارهم اخلاصة والتفاهم، وتلقي  )٥

 ردود الفعل.

معلومات التعلم اجملردة القدرة على استخدام ميكن أن حيسن الطالب  )٦

 واملهارات لتكون حقيقية.

ميكن للتفاعالت أثناء التعلم التعاوين حتسني التحفيز وميكن أن توفر التحفيز  )٧

 .٢٩على التفكري

 جتعل أن ميكن التعاوين التعلم مزا� أن إىلالباحثة  ستنتاجا  

 يف وإبداًعا نشاطًا أكثر شيفا وجتعل التعلم عملية يف استقاللية أكثر الطالب

 .املناقشة

                                                            
29Nafiur Rofiq, “Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) dalam Pengajaran 

Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Falasifa, Vol. 1, No 1 Maret 2010, hal. 9. 
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 يف التعلم التعاوين، وهي: عيوببعض نقاط ال ب). 

 توفري فهم لفلسفة التعلم التعاوين لدى الطالب يستغرق وقتا طويال.  )١

ابلنسبة للطالب الذين يعتربون أن لديهم ميزة، على سبيل   )٢

إبعاقة من قبل الطالب الذين ينظر إليهم على أ�م  يشعرون املثال

وابلتايل فإن هذا النوع من الظروف ميكن أن يعطل  إىل القدرة. يفتقرون

 جمموعات. التعاون يف مناخ

ويتطلب جناح التعلم التعاوين يف حماولة لتنمية الوعي اجلماعي وقتا طويال.   )٣

 ليس من املمكن حتقيق ذلك مع مرة واحدة فقط أو تنفيذ هذا التعلم.

ي قدرة مهمة جداللطالب، على الرغم من أن القدرة على العمل معا ه  )٤

 .٣٠ولكن العديد من األنشطة يف احلياة ال تستند إال على القدرات الفردية

 األحيان بعض يف أنه هو التعاوين التعلم ضعف منالباحثة  ستنتاجا  

 من جيعل ذلك من حبيث البعض بعضهم مع العمل يصعب طالب هناك

 .أقرا�م مع االندماج الطالب على الصعب

 

                                                            
30Agus Suprijono, Cooperative Learning..., hal. 110.  
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 املسابقة فريق. د

 فريق املسابقة تعريف. ١

. يف تعلم Silbermanفريق مسابقة هو منوذج التعلم النشط اليت وضعتها   

هذا فريق مسابقة الطالب تنقسم إىل ثالثة فرق. كل طالب يف الفريق مسؤول عن 

إعداد اختبار إجابة قصرية، ويستخدم الفريق اآلخر وقته لفحص السجالت. يف 

، يشارك الطالب بنشاط من خالل إنشاء اختبار لألسئلة الفريقدراسة اختبار 

 .٣١واألجوبة اليت سيتم الطعن فيها الحًقا بني اجملموعات

فريق مسابقة هو منوذج للتعلم الذي يؤسس الطالب يف عدة جمموعات   

مع كل عضو من أعضاء اجملموعة لديه نفس املسؤولية عن جناح اجملموعة يف فهم 

 . ٣٢ة على األسئلةاملواد واإلجاب

تعيني املعلمني يف الفصول الدراسية هو إىل حد كبري لتعليم الطالب من   

خالل توفري ظروف التعلم متعة ومملة. ميكن حتقيق حالة تعلم ممتعة إذا كان املعلم 

                                                            
31Herminarto Sofyan,”Pembelajaran Berbasis Kompetensi”  Jurnal Pendidikan Vokasi, 

Vol. 5, No. 2, Juni 2015, hal. 264. 
32Wina Sanjaya, (2007), Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Kencana, hal. 155.  
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قادرًا على حتقيق التآزر يف املوضوع الذي سيتم تدريسه وفًقا حلالة الطالب. التعلم 

 .٣٣أساسي لتحقيق أهداف التعلم املرجوةاملمتعة هي شرط 

 يسهل أن ميكن اجلماعي التعلم يف املسابقة فريق أن هو الباحثةستنتاج ا  

 البعض بعضها تساعد جمموعة وكل املسابقة أسئلة على لإلجابة مناقشة يف الطالب

 .  تقدميها مت اليت األسئلة على اإلجابة يف

 فريق املسابقةأهداف  .٢

 :فريق املسابقة أهداف رئيسية لتعلمهناك ثالثة   

 نتائج التعلم األكادميي أ).

، يف جمموعة التعلم على الرغم من أنه يتضمن جمموعة  Suprijonoىرأ 

واسعة من الظروف أغراض أيضا حتسني الطالب 'العروض أو الواجبات ألنه 

إكمال يفيد كل من طالب اجملموعة وطالب اجملموعة العليا الذين يعملون معا 

 .٣٤مهام التعلم

 قبول االختالفات الفردية  ب).
                                                            

33Fadhila, “Peranan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Team Quiz (Quiz Team) Terhadap 
Kemampuan Berfikir Kritis Siswa”, Jurnal Saintifik, Vol. 2, No. 2 Juli 2016, hal. 102. 

34Agus Suprijono, (2009), Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM , Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, hal. 54. 
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ومثة هدف آخر هلذا النموذج التعليمي هو القبول الواسع النطاق  

لألشخاص الذين خيتلفون على أساس العرق والثقافة واملثل األعلى والقدرة 

 االجتماعية وعدم القدرة.

 تنمية املهارات االجتماعيةج). 

وذج التعليمي هو تعليم الطالب مهارات والغرض اهلام من هذا النم 

التعاون والتنسيق. هذه املهارة مهمة جداابلنظر إىل واقع مهارات التدريس 

 .٣٥يتحدث اللغة العربية ال تزال غري فعالة

 تعلم من الغرض يتم أن ميكن ، املسابقة فريق مع أنه هو ستنتاج الباحثةا 

 مث األسئلة على لإلجابة جمموعة كل يف تعاون هناك ألن بسهولة الطالب

 .الطالب مهارات تطوير ميكن

 فريق املسابقةراءات التعلم جإ .٣

 ، وهي :سابقةت التعلم ابستخدام فريق املعن إجراءا Suprijono ىرأ  

 . فرز املواضيع اليت ميكن تقدميها يف ثالثة أجزاءأ) 

                                                            
35Inu Kusumah, “Penerapan Model Active Learning Type Team Quiz untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa”, Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 3, No. 1 Juni 2016, hal. 
127. 
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 "ج" و "ب" و "أ". تقسيم الطالب إىل ثالث جمموعات: ب)  

احلد من  الطالب عن شكل تقدمي الدرس ومن مث البدء يف تسليم املواد. . أخربج)  

 دقائق ١٠تسليم املواد حىت 

اليت   ابملواد إبعداد األسئلة املتعلقة "أ" د تقدمي الطلب، هل قامت اجملموعةبع د).  

للنظر مرة  ذلك الوقت "ج"و "ب" كانت قابلة للمسح للتو. تستخدم اجملموعة 

 سجالهتا.أخرى يف 

. إذا  "ب" اطلب من اجملموعة أ إعطاء أسئلة للمجموعة ه).  

ال تستطيع اإلجابة على سؤال طرح السؤال على   "ب" اجملموعة كانت

 اجملموعة.

اجملموعة ألف األسئلة إىل اجملموعة جيم، إذا اجملموعة جيم ال  و).  

 ورمي للمجموعة ابء اإلجابة،  ميكن 

ة، استمر يف السؤال الثاين السؤال واإلجابإذا اكتمل   ز).  

 لتصبح جمموعة املبدع. القيام مبثل هذه العملية للمجموعة أ "ب" اجملموعة  واعني

من السؤال ، استمر يف تقدمي "ب" بعد انتهاء اجملموعة  ح).  

 على أ�ا"ج" إىل اجملموعة  واإلشارة  الثالث الدرس
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االنتهاء من السؤال واإلجابة وشرح ما إذا كان اختتام الدرس من خالل  ط).  

 .٣٦خاطئ للطالب  فهم  هناك

 كل مطلوب هنا املسابقة فريق من التعلم إجراءات من ستنتاج الباحثةا   

 املناقشة، تشغيل خالل من حبيث اجملموعة مع جيد بشكل للتعاون جمموعة

 .بدورها اجملموعة يف وجتري مناقشتهم نتائج تقدم أن ميكن اجملموعة يف والطالب

 فريق املسابقةوعيوب منوذج التعلم  . مزا�٤

 فريق املسابقةمزا� منوذج التعلم  أ).

 ميكن استخدام التعلم يف أعداد كبرية من الطالب). ١

 يركز الطالب بشكل أكرب على أنشطة التعليم والتعلم). ٢

 . جعل الطالب لديهم موقف تنافسي مع الروح الر�ضية.)٣

 فريق املسابقةمنوذج التعلم  عيوبب).

 . يتطلب الكثري من الوقت والتكلفة)١

 . حتتاج إىل إعداد أفضل واإلبداع)٢

 . ميكن للطالب تضليل املعلومات املتبادلة على املواد)٣

                                                            
36Agus Suprijono, Cooperative Learning..., hal. 78.  
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  .٣٧الرتابط بني جمموعة واحدة .)٤

 أن ميكن الذي النموذج التعلم فريق املسابقة زائدة بعض الباحثة تتموخت 

 اإلعالم ووسائل أساليب ابستخدام وذلك التعلم، بيئة يف امللل على يقضي

 املتعلمني أن هو السليب اجلانب. التعلم الطالب واهتمام روح وز�دة املختلفة

 .معلمو يرافقهم ال عندما أفكارهم توجيه يف صعوبة جيدون سوف

 . مهارة الكالم   ه

 املهارة. ١

 تعريف املهارةأ). 

 تعريفات كثرية نذكر منها:للمهارة 

أمحد فؤاد عليان شرح تتعلق مبهارة الكالم هي ما يصدر عن االنسان من 

صوت يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل يف 

هي فوأما مهارة الكالم اليت يقصدها الكتابة يف هذا البحث  .٣٨ذهن املتكلم

ق, والقواعد أو الرتكيب, واملفردات, تتكون من أربعة معاير, وهي النط

                                                            
37Hisyam Zaini, (2002), Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: 

CTSD (Center for Teaching Staff Development, hal. 7. 
 . ۹٥-۹۳الریاض: دار المسلم, ص المھارات اللغویة ماھیتھا وطرائق تدرسھا, ),  ۲۰۰۰أحمد فؤاد دمحم علیان, (۳۸
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كما نقله رشدي أمحد (Borger&Seaborne)ويذكر بورجر وسيبورن والطالقة. 

مهارة عدة معان مرتبط، منها  ((اإلشارة إىل نشاط معقد معني  لمةلكأنطعيمة 

خلربة املضبوطة، وعادة من التدريب املقصود واملمارسة املنظمة وايتطلب فرتة

اآللة الكاتبة. و ىف وظيفة مفيد مثل قادة السياّرات والكتابة على  مايكون له

جند الرتكيزعلى النشاط واالجناز واملعاجلة الفعلية الواقعية))، هذا على  هذا املعىن

 ٣٩الرغم من أننا نتحّدث أحيا� على املهارات اإلجتماعية واملهارات اللغوية.

نتحدث أوال عن املهارة،  أن تطلب منتإن احلديث عن املهارات اللغوية 

 -قبل حديثنا عن اللغة. وسنبدء ابلتعريف املعجمي، ألن التعريف املعجمي

 مايكون أساسا للتعريف االصطالحي. -غالبا

يقول ابن منظور يف لسان العرب: (( املاهر: السابح، ويقال: مهرت  

هبذا األمر أمهر به مهارة: أي صرت به حاذقا))، ويقول الفريوزابدي يف 

القاموس احمليط: ((املاهر. احلاذق بكل عمل، والسابح اجمليد))، ويف الوسيط: 

                                                            
مناهج تعليم اللغة العربية  املرجع ىفإميان أمحد هريدي، .علي أمحد مدكور، د.د ),٢٠١٠( رشدي أمحد طعيمة،.د٣٩

 ١٨٦، القاهرة: دار الفكر العريب، ص.للناطقني بلغات اخرى
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هر، ويقال: ((مهر يف الشيء وبه مهارة، أحكمه وصار وصاربه حاذقا، فهو ما

 .٤٠مهر يف العلم، ويف الصناعة، وغريها

ونالحظ من خالل هذه التعريفات اللغوية أن معىن املهارة ىف اللغة يدور  

 حول: إحكام الشيئ وإجادته واحلذق فيه.

وهناك تعريفات اصطالحية كثرية للمهارة، وكلها جتمع هذه الدالالت  

كية، وارتبطت ببعض املواد اليت ورد اللغوية، وأكثر هذه التعريفات للمهارة احلر 

 فيها احلديث عن املهارة، وسنحاول ذكر هذه التعريفات، مث نذكر تعريف

 .املهارة اللغوية

عّرفها رجاء أبو عالم أب�ا: ((سلوك يتصف ابلتكرار، ويتكون من  

فاملهارة أداء يتميز . ٤١سلسلة من األعمال اليت يتم أداءؤها بطريقة اثبتة نسبيا))

 ابلسرعة والكفاءة يف عمل معني، أو منط سلوكي يتكرر يف مناسبات خمتلفة.

ومن خالل هذه التعريفات ميكن أن حندد للمهارة تعريفا يتناسب مع  

املهارة اللغوية وهو أ�ا: أداء لغوي (صويت أو غيلر صويت) يتميز ابلسرعة، 

 ٤٢كتوبة.والدقة، والكفاءة، ومراعاة القواعد اللغوية املنطوقة وامل

                                                            
   . ۳۸۷ -۳۸٦لسان  العرب, القاھرة: دار الحدیث, ص. ),  ۲۰۱۳العالمة ابن منظور, ( ٤۰
 .۱٥۰القاھرة: دار النشر للجامعات, ص. مناحج البحث في علوم النفسیة و التروبیة, ),  ۲۰۱۱رجاء أبو عالم, ( ٤۱
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إن املهارات اللغوية متثل الركيزة االوىل يف السيطرة على اللغة، فإذا امتلك  

املتعلم املهارات اللغوية، كانت لديه القدرة اللغوية، وابلتايل سهل عليه استعمال 

 .اىل التمييز بني القدرة واملهارةاللغة دون مشقة او عناء. وجتدر االشارة هنا 

أقل حتديدا من القدرة، فهي استعداد يف شيء واملهارة استعداد خاص 

معني، أو استعداد الكتساب شيء معني، وابملثال يتضع املقال: فمثال املهارة 

يف حلم قطعيت حديد جزء من القدرة العامة يف احلدادة، فالندرة استعداد عام  

يندرج حتته استعدادات خاصة متثل عددا من املهارات، مثل مهارة حلم قطعيت 

د، او ثين احلديد، او تركيبة يف مكان معني...وهكذا. فاملهارة استعداد او حدي

 ٤٣طاقة تساعد يف امتالك القدرة.

  واألفكار العقل استخدام على القدرة هو املهارة منستنتاج الباحثة ا

 .تنتج أن ميكن جديد شيء خللق واإلبداع

 

 

                                                                                                                                                                   
 ٨-٧. ص...,املهارة اللغوية, أمحد فواد حممود عليان٤۲
 ١٠-٩ص. ..., املهارة اللغوية, أمحد فواد حممود عليان٤٣
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 أسس تعليم املهارة .)ب

سهال، ولكنه أمر حيتاج اىل ختطيط مسبق، إن تعليم املهارة ليس امرا  

ولكي تعّلم املهارة وتنّمى تدرجييا البد من تكرار ادائها،لتاليف االخطاء اليت 

 حتدث فيها، والتقليل منها. وميكن حتديد أسس تعليم املهارة فيها يلي:

أداء تدريبات متصلة، مع التدرج يف هذا االداء، ويكون االداء حتت   )١

صص، فالتدريب املستمر يف ظل املشرف اساس مهم مشرف متخ رعاية

 املهارة وإتقا�ا. لتعلم

اهلدوء النفسي، وإبعاد كل التوترات النفسية واحلركية، ألن االضطراب  )٢

 او احلركي يؤثر أتثريا سلبيا على أداء املهارة، ويعطل عملية تعلمها. النفسي

ابحلواس متابعة من يعلم املهارة متابعة دقيقة، فدقة املالحظة  )٣

والتفكري البد منها يف تعلم املهارة، فمن يريد ان يتعّلم مهارة معينة  واحلركات

 يعلمه املهارة، ويراقب كل حركاته بفكره وحواسه. عليه ان يتابع اداء من

مراعاة درجة النمو العقلي واجلسمي: فال يعلم الفرد مهارة التناسب مستوى  )٤

ة هبا، حبيث لو ُعّلم الفرد مهارة تفكريه، فلكل مرحلة استعدادهتا اخلاص

 التتناسب مع مستوى منوه العقلي او اجلسمي ملا امكنة تعلمها.
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مراعاة درجة تعقد املهارة اليت يريد الفرد ان يتعلمها، فلكل مهارة  )٥

عرفت خواص املهارة أمكن تعليمها للفرد مبا يتناسب مع درجة  فإذا خواصها،

 .٤٤اعد على تعلمهاتعقدها، واستخدام الطريقة اليت تس

مراعاة دافعية املتعلم، ومدى اتفاق املهارة مع ميوله وحاجته، ان رغبة 

املتعلم يف التعلم شرط اساسي لكل عملية تعلم، ومن ابب اوىل تعّلم املهارة، 

فاالنسان الذي المييل لشيئ معني، اليرغب يف تعلمه، والميكن ان يكتسب 

تعلم مهنة احلدادة، الميكن ان  مهارات هذا الشيئ، فالذي ال يرغب يف

 ٤٥يكتسب مهاراهتا. 

 يصبح لكي التعليم اسم أيضا تتطلب املهارة هذه هوستنتاج الباحثة ا

 إىل حتتاج اليت املدارس يف فقط ليس املستقبل، يف مهارة أكثر وتصبح أفضل

 .التعلم إىل أيضا حتتاج املهارات هذه ولكن التعلم

 مكو�ت املهارة .)ج

املهارة، وفيما يلي ثني تصورات خمتلفة للعوامل الىت تكون للباح  

 :كما نقله رشد أمحد طعيمة فيما يلي  –بعض هذه التصورات

                                                            
مكة المكرمة: دار المھارة اللغویة مدخل الى خصائص اللغة العربیة و فنونھا, ),  ۱۹۹٥دمحم صالح الشنطي, (٤٤

  .۹٥األندلس للنشر و الوزیع, ص. 
 ١١-١٠ص.  ,و...أمحد فواد حممود عليان٤٥
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درجة من الكفاءة يف أداء فعل  Seashoreتعترب املهارة ىف رأي سيشور  )١

أن املهارات مجيعها تتضمن حركة اجلسم كله أكثر من جمرد   كما ما.

ة أو الصغرية. وأشار أيضا إىل أن املهارات العضالت الكبري  جمموعة من

احلركية تشتمل على ثالثة عناصر هي: السرعة 

Speed والقوة Strength ٤٦. الثبات أو الدقة و
Steadines,Precisi     

مكو�ت االداء  Mager & Beach ١٩٧٦هذا، ويصف ميجر وبيش  )٢

 اهلاري كما يلى: 

الشيئ، ومعرفة مىت يكون التمييز: ويعين معرفة مىت ينبغى عمل أ). 

 اكتمل. العمل قد

 حل املشكالت : ويعىن كيفية تقرير ماينبغي عمله.ب). 

 التذكر : وهو معرفة ماينبغي عمله، وملاذا؟ج). 

 املعاجلة اليدوية : وتعين كيفية أداء العمل.د). 

 املعاجلة اللفظية : وتعين وصف األداء.ه). 

                                                            
 ١٨٦ص. ...,رشدي أمحد طعيمة٤٦
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اللغوية إىل مكو�ت ثالثة، أحدها وميكن حتليل حمتوى املهارة   

خيضع للجانب العقلي املعريف، والثاين يتبع اجلانب العاطفي االنفعايل، 

 ٤٧حركي. -والثالث يتبع اجلانب النفسي

 الفكر استخدام على القدرة هي املهارة أن إىل الباحثة توخلص  

 جدوى أكثر األمور جعل أو حتويل أو العمل يف واإلبداع والفكرة والعقل

 الذي احلديث مع أيضا حىت.  العمل نتائج من قيمة حتقيق أجل من

 لدينا سيجعل مهارة وجود عن احلديث ألن مهارة، يكون أن جيب

 .جيدة كلمة أصوات واستخدام جيدة لغة ابستخدام اللفظي التحدث

 الكالم .٢

 الكالم تعريف أ).

الكالم لغة احلديث والقول. و الكالم كذلك هو مبعىن اجلملة. و املراد   

اجلملة فهي مجلة مفيدة، ولكل كالم تركيب وهو تركيب الكلمات أو األلفاظ 

أو املفردات. وقال كامل الناقة إن الكالم هي مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم 

كن من الصيغ النحوية أو املتكلم القدرة على استخدام األصوات بدقة والتم
                                                            

، القاهرة: دار اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىاملرجع ىف  مناهج تعليم ), ٢٠١٠( ،واخروند رشدي أمحد طعيمة، ٤٧
 ١٨٨الفكر العريب، ص. 



44 
 

 
 

ونظام لرتكيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف 

 ٤٨احلديث.

أن الكالم مبعناه احلقيقى هو مايصدر عن اإلنسان ليعرب به عن شيئ له  

 ٤٩داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل يف ذهن املتكلم.

األصوات املفيدة وعند التكلمني هو الكالم يف أصل اللغة عبارة عن  

املعىن القائم ابلنفس الذي يعبري عنه أبلفاظ. وإما تعريف اإلصطالحي للكالم 

فهو الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من : هاجسه أو 

خاطره وما جيول خباطره من مشاعر و إحساسات وما يزخر به عقلة من : رأي 

أن يزود به غريه من معلومات أو حنو ذلك، يف طالقة أو فكره، وما يريد 

 ٥٠وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.

 ألنه احلياة يف أمهية األكثر اجلانب هو التحدث أن هوستنتاج الباحثة ا 

 أو املعلومات لتبادل البشر مجيع مع للتفاعل األدوات من واحدة هو حديثنا مع

 .ما شيء نقل

                                                            
 ٧٩ص.  ,ابدنج : مطبعة حيف,اللغة العربية : طرائق وأساليب تدريسها),٢٠١٠, (زين العارفني٤٨
 ١٠٥ص  ,القاهرة : دار الفكر العرىب. أصول الرتبية اإلسالمية, )٢٠٠٣( ,سعيد إمساعيل على٤٩
 ٧٠-٦٩ص. ...,عليانأمحد فواد حممود ٥٠
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 الكالمأمهية ).ب

 قال إبراهيم دمحم عطا إن أمهية الكالم هي كما تلي : 

إن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود. فاإلنسان تكلم قبل أن  )١

 يكتب.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة   )٢

 على املباداءة و مواجهية اجلماهري.

فيها من حرية ثقافة يف حاجة ماسة إىل املنافسة وإيداء احلياة املعاصرة مبا  )٣

الراي واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع على التحدث الذي 

 يؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس.

الكالم خصوصا يف هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل النقل واملواصالت  )٤

طمأنة أهليهم وذريتهم، إلقناع ليس وسيلة لطمأنة الناطقني فقط، بل 

االتصال بدايةاخلطر. فاملغرتب واملسافر عندما يكلم أهله ابهلاتف يطمئنهم 

 ويكلمهم وفاقة وأصدقائه فيطمئن عليهم ويطمئنون عليه.

والكالم مؤشر صادق إىل حدما للحكم على املتكلم ومعرفة مستواه الثاقفي  )٥

تكلمني على إختالف أنواعهم، وطبقته اإلجتماعية أو حرفته، ذلك ألن امل



46 
 

 
 

إمنا يستخدم اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم. ومن هنا فإن الكالم هو 

 اإلنسان. ولذلك قال بعض علماء املنطق إن اإلنسان حيوان �طق.

الكالم وسيلة اإلقناع والفهم و اإلفهام بني املتكلم واملخاطب. ويبدو ذلك  )٦

شة بني املتكلمني أو املشكالت واضحا من تعدد القضا� املطرحة للمناق

 .٥١اخلاصة والعامة اليت تكون حمال للخالف

الكالم سواء كان ابلتحدث. لقد كان احلديث الشفهي أول صورة من    

صور األداء اللغوي، وعلى الرغم من تعدد هذه الصور اآلن فما زال التحدث 

معظمهم) أن  هو الوسيلة االساسية للتوصيل، إذا يرى الباحثون اللغويون (يف

% من النشاط اللغوي يكون نشاطا شفهيا ويشكل التحدث أداة  ٩٥حوايل 

اتصال سريعة بني األفراد، او بني الفرد واجملتمع، واالنسان الذي ميسك بزمان 

التحدث ويكون قادرا على ضبطه وإدارته غالبا ما يكون ذلك سببا يف احرازة 

حدث هو الذي يرسم صورة للنجاح يف حياته العامة واخلاصة، ألن الت

الشخصية يف أذاهان اآلخرين، ومن اليستطيع التحكم يف هذه امللكة اليت 

حباها هللا سبحانه وتعاىل لالنسان فإ�ا تكون مدعاه لفشله بل وقوعه يف  

كثري من املزالق فقد جاء يف األثر أن مصرع الرجل بني فكيه، والرسول صلى 

                                                            
 ٨١- ٨٠ص.  اللغة العربية...,, زين العارفني٥۱
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أبصغرية قلبه ولسانه) واللسان هو املِْقَول (أداة  هللا عليه وسلم يقول (إمنا املرء

التحدث)، وكثريا ماتكون لباقة املرء يف حديثة طريقا سهال للوصول إىل 

 .٥٢أهدافه

واجملتمعات املتحضرة التفرق بني الكالم الشفوي والكالم التحرير من  

ان حيث األمهية يف التوثيق، ألنه كلما تقدمت األمة يف مدارج الرقي كلما ك

 .٥٣تهم وأكثر اتقا� ألدائها وضبتهاأفرادها أكثر احرتاما للكلم

 خالل من ألنه نالحظ أن جدا مهم احلديث أن هواالستنتاج الباحثة  

 أو البشرية والسلوكيات املواقف وضوحا يتم كيف نرى أن ميكننا مث احلديث

 .خطأ

 وظائف الكالم ).ج

 تعرض من وظائف الكالم، فيقول: 

وظائف الكالم عند فريث هي : "الطلباتواإللتماسات والدعوات واإلقرتاحات  .١

والنصح وتقدمي العون واإلقرار ابلفضل واملوافقة وعدماملوافقةوالتحية والتوديع 

                                                            
  ٨٣ ص. اللغة العربية...,, زين العارفني ٥۲
ص.  ,حائل: دار األندلس، املهارات اللغوية: مدخل اىل خصائص اللغة العربية وفنو�ا),  ١٩٩٤(ي، ظدمحم صاحل الش٥٣

١٩٤  
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والتشجيع واألذن والوعد واالعتذار والتهديد والتحذير واإلهانةواحملاجة وهلم 

 جرا." 

ر على االتصال، ويضيف الدكتور حممود وظائف الكالم عند املاركسيني فتقتص .٢

السعران، إىل ما ذكر� من وظائف الكالم وظيفتني أخريني مها : أوال استعمال 

اللغة يف حتديث اإلنسان نفسه وذلك يف الكالم االنفرادى أو املونولوج، واثنيا 

استعماهلا يف إخفاء األفكار وخاصة يف لغة سياسة ولغة اخلارجني على 

 .٥٤القنون

 الكالم على جيدة قدرة لديه الذي اإلنسان أن هو الباحثة ستنتاجا 

 الناس إىل يتحدث أن جيب لذلك اجلميع، مع االجتماعي تفاعله على سيؤثر

 .  أيًضا به احمليطة ابلبيئة املساس دائًما يتم حبيث جيدة بكلمة

 مهارة الكالم ).د

 مهارة الكالم .تعريف١

                                                            
 ١٦٠ – ١٥٩ص , دار املعرفة  اجلامعة, اإلجتماعي: مفهوم وقضا�هعلم اللغة ), ١٩٩٥, (صربى إبرهيم السيد٥٤
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تتعلق مبهارة الكالم هي ما يصدر عن عليان شرح دمحم فؤاد  أمحد 

االنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو على 

 .٥٥األقل يف ذهن املتكلم

هرموان أن مهارة الكالم هي كفائة تعبري األصوات أو الكلمات  قال 

وهذه املهارة  ٥٦ليوصل الفكر و الرأي والقول والرغبة والشعور إىل السامع.

ثالثة أقسام هي : احملاكة أي تكرير أو تعبري املعلم إما األصوات أو  منترتكب 

 ٥٧الكلمات أو اجلملة مث املمارسة واألخر تعبري ابللسان.

الكالم او التعبري هو االجناز الفعلي للغة، واملمارسة الفعلية املطلوبة للغة  

ذالك فللغةهي االصوات اليت حتقيقا لغرضها االساس اّلذي هو التواصل. ل

تصدر من جهاز النطق عند االنسان ليعرب هبا عن خمتلف أغراضه وقضا�ه يف 

 احلياة. 

 أهداف تعليم مهارة الكالم .٢

 أهداف مهارة الكالم كما يلي :

                                                            
 . ۹٥ -۹۳..., ص. المھارة اللغویةأحمد فؤاد دمحم علیان , ٥٥

56Acep Hermawan,  (2011), MetodologiPembelajaran Bahasa Arab. Bandung : Remaja 
Rosdakarya., hal.135 . 

57Imam Ansrori, (2016), Media Pembelajaran Bahasa Arab.Malang : CV Bintang 
Sejahtera,  hal.127. 
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 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.أ).

 التمييز عند النطق، بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا.ب). 

 التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة.ج). 

 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية نطقا صحيحا.د). 

 أن ينطق األصوات املتجاورة و التشاهبة.ه). 

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة.و). 

 املناسبة.أن يعرب أن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ز). 

أن يعرب أن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية ح). 

 .٥٨يف لغة الكالم خاصة

 مهم جانب فإنه ،الكالم مهارات تعلم لغرض أنه ستنتاج الباحثة هوا  

 خمطئني البشر يكون ال حبيث البشري الكالم وطريقة أسلوب حتسني ألنه للغاية

 .الفهم وسهلة وواضحة جيدة مبحادثة فكرة عن التعبري وميكنهم احملادثة توجيه يف

 

 

 
                                                            

, مكة املكرمة : جامعة أم القرى,تعليم العريبةدليل علم يف إعداداملواد التعليمية لربامج ), ١٩٨٥يمة, (محد طعرشدي أ٥۸
 ١٧٠ص. 
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 أمهية تعليم مهارة الكالم .٣

الكالم من املهارات األساسية اليت يسعى الطالب إىل إتقا�ا يف 

اللغات األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة أىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما 

الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة زادت أمهية االتصال الشفهي بني 

العربية االهتمام ابجلانب الشفهي، وهذا هو اإلجتاه الذي نرجو أن يسلكه 

مدرس اللغة العربية، وأن جيعل مهه االول متكن الطالب من حديث ابلعربية، 

 ٥٩ألن العربية لغة إتصال يفهمها ماليني الناس يف العامل.

 دورًا اللغة تلعب حيث لغوية، كمهارة ثالتحد هياستنتاج الباحثة 

 التحدث يف مهاراتنا اكتساب يف. لالتصال كوسيلة اإلنسان حياة يف مهًما

 إىل االستماع نتعلم املبكرة الطفولة مثل املنتظمة العالقات خالل من عادة

 دخول قبل تعلمنا والتحدث, االستماع ,نكتب مث التحدث، مث اللغة،

  .وحدة األساس يف هي األربع املهارات هذه. املدرسة

 

                                                            
. الر�ض : اململكة العربية الناطقني هبا إضاءت ملعلمي اللغة العربية لغري), ١٩٩٠, (عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزات٥٩
 ١٨٥السعودية. ص.
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 . اللغة العربيةو

 اللغة العربية تعريف.١

اللغة العربية الكلمات اليت يعرب هبا  العرب عن أعرضهم، وقد وصلت الينا 

من طريق النقل، وحفظها لنا القران الكرمي واألحاديث الشريفة، وما وراه الثقات من 

 ٦٠منثور العرب ومنظومهم.

اللغة العربية ليست مادة عادية من املواد الدراسية ولكنها اللغة القومية، اللغة 

القران الكرمي والدين، لغة أبناء العروبة وسكان األقطار العربية ويف إحيائها إحياء 

الدين وحمافظة على القران ومتجد للوطن والعروبة ويف إمهاهلا إمهال هلذه الشعائر 

 ا.   املقدسة وهتاون يف شأ�

تعريف اللغة العربية عموما هي الة اإلتصال اليت إستخدمها املسلمون ليعبدوا 

واللغة العربية خصوصا هي اجلملة املستخدمة لعربيني يف تعبري  ٦١إىل هللا يف الصالة.

 ٦٢أهدفهم إما فكرا أو شعرا.

 يف العرب يستخدمها اليت اللغة هي العربية اللغة أن إىل و استنتاج الباحثة

 التواصل يف العرب يستخدمها هيحجة رسائل شكل يف ومقصدهم نوا�هم لنق
                                                            

 ٢٧ص. . ) ۲۰۰۹. (القاھرة : دار السالم. جامع الدروس العربیة,مصطفى الغالييين٦٠
61Rahmaini, (2012), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif dan Menarik, Medan : 

Perdana Publishing, hal. 23. 
62Ulin Nuha, (2016), Ragam Merodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

Yogyakarta : DIVA Press, hal. 25. 
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 لغة أيضاً  هي املكتوبة، أو املنطوقة العربية، اللغة سواء حد على االجتماعي والتفاعل

 .وهادية القرآن كتاابت يف

 خصائص اللغة العربية .٢

 تتميز العربية من اخلصائص اليت جتمل أمهها ما يلي :

االشتقاق معناه أن للكلمة ثالثة أصول (جذور)، وأ�ا تتمثل يف عالية لغة أ). 

الكلمات بعضها األفعال وبعضها أمساء وبعضها الثالث صفات، ومن  من

اجلذر نستطيع بناء عدد كبري من الكلمات وتساعد الثروة اللفظية يف  هذا

 العربية على أدائها.

االجبد�ت يف العربيةظن و لغة غنية أبصوات، قد توفر عددا كبري من  ب).

مبلغة اللغة العربية يف الوفاء ابملخارج الصوتية على ل تقسيماهتا  تبلغ

كثري من هذه احلروف الزائدة إمنا هو حركات خمتلفة حلرف  املوسيقية، الن 

 واحد أو هو حرف واحد من خمرج صويت واحد تتغري قوة الضغط عليه.

االشتقاق أساسا لتوليد املفردات وإثراء اللغة، لغة الصيغ، بناء الصيغ مع ج). 

 ويقصد ببناء الصيغ أنه ميكن تشكيل من الصيغ من أصل واحد.
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لغة غنية يف التعبري، يقصد بذلك تزايد مرتادفاهتا، كما يقصد به أن حرية الرتبية د). 

 .املمكن تقدمي اخلرب واملفعول به أعطت اللغة يف التعبري. فمن

ائل التعبري عن األزمنة النحوية، أن زمن النحوي ميكن التعبري لغة غنية بوسه). 

أبكثر من طريقة. فمن املمكن استعمال النواسخ الفعلية مع األفعال  عنه

 وكذلك بعض احلروف اخلاصة بتغريات الزمن.

لغة تزامحها العامية، ابلرغم من أن لغات العامل تشرتك يف هذا الظاهرة، اال و). 

لرتخيها العريق، ولسعة انتشارها بني شعوب خمتلفة تباعدت العربية نظرا  أن

 . ٦٣املسافة فيها بني الفصحى والعاميات العربية

 وعاملية نوعها من فريدة العربية اللغة خصائص أن إىل استنتاج الباحثة و  

 من غريها عن متيزها صفة هلا العربية اللغة ألن نوعها من فريدة إ�ا ويقال. للغاية

. األخرى واللغات العربية اللغة بني القيمة تشابه تعين العاملية أن حني يف اللغات،

 وميكن متنوع لغة أسلوب هلا العربية اللغة مثل العربية للغة العاملية اخلصائص

 .كتابيا أو شفو� العربية اللغة عن التعبري

 

 

                                                            
 ٣٦- ٣٥ص. , IAIN Pressميدان : , تطوير مناهج اللغة العرية وطرق تدريسها), ٢٠١٠, (ذو اهلادي٦۳
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  البحوث السابقةج. 

على مهارات التحدث مع عنوان البحث  )Maidatul Khusna)۲۰۱۲  البحث         

"مهارات الفعالية التحدث ابللغة العربية من خالل تقنية ختمني كلمات الطالب الصف 

". من نتائج حبثه أظهرت ز�دة من ما قبل AL Asror Patemonالثامن املدرسة املتوسطة 

تحكم على االختبار إىل ما بعد االختبار. يف مرحلة ما قبل االختبار حصلت فئة ال

يف فئات ما  .۷۲.۷۰وحصل اختبار ما بعد على متوسط قيمة  ٦۹.۱٥متوسط تصنيف 

وحصلت ما بعد االختبار على  ٦۹.۹٥قبل االختبار حصلت التجربة على متوسط تقييم 

 .۷۷.۲٥متوسط قيمة 

) نفس ١صلة هذا البحث ابلبحث الذي أجرته شركة مايداتول خوسنا هي:  

) كانت املواد اليت متت دراستها هي اللغة ٢مهارات اللغة العربية اليت مهارات التحدث. 

هو التجريب.  Maidatul Khusna) طريقة البحث املستخدمة ١العربية. الفرق يكمن يف:

املوضوع الذي درس ُهّوتول خوسان هو ) ٢)أحبااثلعماللطبقي(يف حني أنه يستخدم

. يف حني أن موضوع Al Asror Patemonطالب من الصف الثامن فياملدرسة املتوسطة  

 .٦٤دمحمية ميدان ١هذا البحث هم طالب الصف احلادي عشر مان 

                                                            
64Maidatul Khusna, (2012), “Efektivitas Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui 

Teknik Permainan Tebak Kata Siswa Kelas VIII Mts Al Asror Patemon”, Skripsi, Semarang:  
Universitas Negeri Semarang, hal. ix.  
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دراسة عن نصها بعنوان اجلهود  )۲۰۰۹(لألحباث  Khofifahأجرت مؤسسة  

غة العربية من خالل �ج تواصلي قائم على السياق لطالب املبذولة لتحسني مهارات الل

اللغة من الصف احلادي عشر يف مدرسيت السلطان اإلسالمي أغونغ إي سيمارانج 

. خلفية حبث اخلوفيفة هذا من بني أمور أخرى، ال تزال دراسة اللغة العربية ۲۰۰۸/۲۰۰۹

واعد اللغة (مهارات التواصل سيمارانج تركز على تعلم ق١يف املدرسة الثانوية املتوسطة 

اللفظي هلا اهتمام أقل). ابإلضافة إىل ذلك ، فإن الطريقة اليت يستخدمها املعلمون هي 

طريقة احملاضرات (أقل يعطي الطالب فرصة التحدث ابستخدام اللغة العربية يف 

 الصف).

ت ، كانت ز�دة، واليت ميكن إثباهتا من متوسط قيم الدرجاKhofifahيف البحث  

مقارنة ابإلجراء السابق البالغ  ٪٤۹.٤۸اليت يتم احلصول عليها يف الدورة األوىل بنسبة 

لذلك يتحدث الطالب عن مهاراته من خالل �ج تواصلي قائم على السياق ٪. ۳۸.۸۱

% ۷٦.۹۰وكانت نتيجة املهارات يف دورة سيسار الثانية  ٪.۱۰.٦۷لدورة واحدة بنسبة 

لذا زاد الطالب مهارات التحدث من خالل �ج %. ٤۹.٤۸بالغة مقارنة ابلدورة األوىل ال

 ٪.۲۷.٤۳التواصل القائم على السياق على الدورة الثانية من 

تقع على تعزيز مهارات  Khofifahإن أمهية هذا البحث مع البحث الذي أجرته  

التحدث اليت يرغب الباحثون يف حتقيقها. ويكمن الفرق يف النهج املستخدم. يستخدم 
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البحث اسرتاتيجيات التعلم النشط يف حني أن اخلليفة تستخدم �ًجا تواصلًيا قائًما على 

 .٦٥السياق. يف اللغة، اللغة العربية هي ما يعادهلا

مشكلة التحدث ابللغة العربية مع  )۲۰۱۰(نة يف الس Shodiqohأاثرت دراسة  

عنوان "حتسني مهارات الطالب الناطقني ابللغة العربية الصف السابع املدرسة املتوسطة 

إسالم سالمة أُنغاران من خالل منط التحفيز من النماذج الشفوية على عملية التعلم 

ة املشكلة البحثية على يف حبثه، عّرب فجرين عن خلفي .۲۰۰۹/۲۰۱۰ تدريس العام الدراسي

) عدم وجود ٢) معرفة الطالب ابللغة العربية ال تزال منخفضة، (١النحو التايل: (

) هناك بعض الطالب غري القادرين على قراءة ٣مفردات عربية يسيطر عليها الطالب، (

) قلة اهتمام الطالب ٥) اخنفاض كفاءة الطالب يف اللغة العربية، (٤اخلط العريب، (

 م.ابلتعل

وأظهرت نتائج التعليم العمل اجلماعي اليت أجريت على الصف أن استخدام هذا  

النموذج الشفوي استجابة منط التحفيز ميكن أن حتسن مهارات الطالب الناطقة ابللغة 

العربية. حتسني مهارات الطالب يف التحدث كما يتضح من احلصول على متوسط 

 .۷٤.۷۰لدورة الثانية احلصول على متوسط قيمة ويف ا ٥۸.٦۹درجات يف الدورة األوىل من 

                                                            
65Afitriana Khofifa, (2009), ”Upaya Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

dengan Pendekatan Komunikatif Kontekstual pada Siswa Kelas XI Bahasa 2 SMA Islam Sultan 
Agung Semarang Tahun Ajaran 2008/2009”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. hal. 
iv.  
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مع األحباث اليت أجراها الباحثون تقع على تعزيز  Shodiqohإن أمهية أحباث  

مهارات التحدث اليت يرغب الباحثون يف حتقيقها. ويكمن الفرق يف االسرتاتيجية 

تخدم حبث املستخدمة. يستخدم البحث منوذج التعلم التعاوين الختبار الفريق بينما يس

Shodiqoh ٦٦منط حتفيز االستجابة. مث يف اللغة، لديها ما يعادل اللغة العربية. 

، يف البحوث اليت أجريت يف املدرسة )Lailus Sana)۲۰۱۱ البحث هناك يف   

الثانوية املتوسطة إسالم سوديرمان أمرباوا وجدت العديد من الطالب الذين مل يتمكنوا 

ألن السعي ملزيد من الرتكيز على قواعد اللغة العربية ليست من التحدث ابللغة العربية 

مهارة التحدث ابللغة العربية من خالل اسرتاتيجية التعلم النشط يف طالب الصف 

العاشر املدرسة الثانوية املتوسطة  اثنية  إسالم سوديرمان أمرباوا العام الدراسي 

وكذلك يف  ٪.۱٥.۹۹�دة بنسبة . وتظهر البحوث هناك ز�دة. يف دورة أ� ز ۲۰۱۰/۲۰۱۱

تكمن أمهية البحث يف هذا البحث يف حتسني مهارات ٪. ۱٦.۳٦الدورة الثانية ارتفع إىل 

 .٦٧الكالم ، يف حني أن الفرق يكمن يف منوذج التعلم املستخدم

                                                            
66Fajrin Shodiqoh, (2010), “Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas 

VIII SMP Islam Assalamah Ungaran Melalui Pola Stimulus Respon Bentuk Lisan Pada Proses 
Belajar Mengajar Tahun Ajaran 2009/2010”,Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. hal. 
v.  

67Lailus Sana, (2011), “Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui 
Strategi Active Learning Pada Siswa Kelas X.2 SMA Islam Soedirman Ambarawa Tahun Ajaran 
2010/2011”, Skripsi,  Semarang:  Universitas Negeri Semarang. hal. ix.  
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بناء على ما سبق، مت استنتاج أن هناك العديد من الدراسات اليت هتدف إىل  

اللغة العربية، مع أساليب وأساليب وتقنيات خمتلفة. إن  حتسني مهارات الطالب يف

البحث مع فريق منوذج التعلم التعاوين كجهد لتحسني مهارات التحدث ابللغة العربية مل 

 يتم من قبل وسيتم إجراؤه يف هذه الدراسة.

 ثهيكل البحد. 

يكون يف مخسة ابواب: الباب األول خلفية البحث, حتديد البحث,  هذا البحث 

, أسئلة البحث, أهداف البحث و فوائد البحث. الباب الثاين أمهية تطبيق, منوذج التعلم

الباب الثالث نوع البحث , مهارة الكالم و اللغة العربية. التعلم التعاوين, فريق املسابقة

بع االر الباب و عملية املراقبة.  و زمانه البحث  ومدخلة, موضوع البحث, مكان

) ٣( ،الثاين دورال )٢(  ,األول الدور )١( ,الفرضية اختبار ,تهامناقشو  البحث نتائج

  حاتباب اخلامس, اخلالصة و االقرتا. المناقشة البحث, الثالث اإلجراء

 بحثه. فرضية ال

وضعت الفرضية كادعاء ما  الطبقي العمل أحباثأنه يف  Sanjaya ىرأ  

ابإلضافة إىل  الطبقي العمل أحباثسيحدث إذا كان هناك افرتاض عمل معني يف 
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الغرض من معرفة الربط بني اثبت يصف أيضا وجود العالج وأتثريه اعلى نتائج 

   .٦٨التعلم

منوذج التعلم التعاوين فريق تطبيق " بحثثري فرضية الت ةيف هذا االقرتاح ، املؤلف 

 االخالص به جاميبالثانوية اخلاصة املسابقة ملهارة الكالم اللغة العربية طالب املدرسة 

". 

 

                                                            
68 Wina Sanjaya,(2011), Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Kencana, hal.125. 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحث ومدخله . أ

 Mcو  kemmisكما رأى , حبث صفي إجرائينوع البحث الذي يتم إجراؤه هو  

Taggart  كما نقلهDaryanto هو شكل من أشكال  بحث صفي إجرائيالقال إن يف  و

التفكري الذايت اجلماعي الذي أجراه املشاركون يف احلاالت االجتماعية لتحسني التفكري 

 يف أجريت دراسة هو صفي إجرائيال يف البحث هذا فإن لذا .٦٩والعملية االجتماعية

 التعلم جودة حتسني إىل هدفي م،يالتعل عملية يف والطالب املعلمني مع الدراسية الفصول

 املعلمني جانب إىل كمعلمني املعلمني مهمة وتتمثل .التعلم لعملية نتيجة أقصى لتحقيق

 حتسني إىل والسعي االلتزام الضروري منو  .يداجل تعليميال نشاطال تنظيم يف األساسيني

 .مستمر بشكل التعلم جودة

 موضوع البحث . ب

درسة الثانوية اخلاصة  الصف احلادي عشر امل طالب هو البحث موضوع

جاو مارج به  ة فرعيةمنطق, بستان به جاميب ٤ PTPNالرئيسي شارع  االخالص به جاميب

                                                            
69 Daryanto, (2011), Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah, 

Yogyakarta: Gava Media, hal. 3.  
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 ٢٧مع ما جمموعه   ۲۰۲۰/۲۰۲۱ السنة الدرسية ۲۱۱٥۳ منطقة سيمالوغون, جاميب

 مهارات حتسني هومن البحث صفي إجرائي  اهلدف. امرأة ٧رجًال و ١٩شخصا، مع 

 يف فريق املسابقة التعاوين التعلممنوذج  ابستخدام العربية ابللغة الناطقني الطالب الكالم

 .عشر احلاديللفصل  العربية اللغة مادة

 وزمان البحثج. مكان 

شارع الثانوية اخلاصة االخالص به جاميب  عقدت هذا البحث يف املدرسة 

منطقة , جاو مارج به جاميب فرعيةة منطق, به جاميب بستان ٤ PTPNالرئيسي 

 الدراسي الفصل يف أجري الذي الدراسة وقت.  سومطرة الشمالية,  ۲۱۱٥۳سيمالوغون 

 يشري البحث توقيت .٢٠٢٠/٢٠١٩ أحد عشر إىل واحد وثالثون أغسطس اتريخ من

 دورات عدة يتطلب صفي إجرائي يف البحث ألن للمدرسة، األكادميي التقومي إىل

  .الفصل يف فعالة وتعلم تعليم عمليات تتطلب

 البيا�ت مجعأسلوب د. 

 :طرق عدة الباحثة ستخدمست البحث، هذا يف البيا�ت مجع

 املالحظة  .١
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 حالةالباحثة  رىت عندما البحوث يف البيا�ت اسرتجاع عملية هي املالحظة

 والتفاعل ابلتدريس املتعلقة البحوث يف لالستخدام مناسبة املالحظة .البحث

مصدر املراجع يف هذه املالحظة هو مدرس اللغة العربية و   .٧٠واجلماعي السلوكي

 الطالب. 

 جيدة مالحظات املراقبة، ورقة خالل من مجعها مت اليت املالحظة نتائج

 تعلم أين ملعرفة للطالب وكذلك املدرسية، البيا�ت على للحصول للمعلمني

 جلمع املستخدمة األدوات فإن لذلك. العربية اللغة تعلم يف الطالب ومعرفة الطالب

 .والطالب املعلمني مالحظات أوراق هي املالحظة بيا�ت

 املقابلة  .٢

هبدف الصفي اإلجرائي أجريت مقابالت مع الطالب بعد عملية البحث يف 

 العربية اللغة مدرس مع قابلةامل معرفة رأيهم حول العقبات يف التحدث ابللغة العربية،

 مسابقة تعاوين فريق تستخدم نتاك إذا املدرسة يف العربية اللغة ميتعل كيفية ملعرفة

 خالل من طرحت اليت األسئلة وتشمل. التحدث يف الطالب مهارات حتسني يف

 معلمي على الردود). ب العربية، اللغة دروس من املفضلة). أ :يلي ما املقابالت

 صعوبة. ج) النموذجي، التعاوين التعلم فريق مسابقة تطبيق بعد اللغة العربية املواد
                                                            

70 Hamzah B Uno, (2011), Menjadi Peneliti PTK Yang Profesional, Jakarta: PT Bumi 
Aksara, hal. 39.  
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 العربية اللغة درس يتابعون الذين للطالب االستجابة). العربية, د ابللغة التحدث يف

 بعد التحدث تعلم حول نصيحة). ه التعاوين، النموذج الفريق مسابقة ابستخدام

   . ذلك

 معها مقابالت سيتم اليت الفئة هذه الصفي إجرائي من للبحث ابلنسبة أماو 

 العربية اللغة يف معلمة). ب املدرسة، أتسيس خلفية ملعرفة املدرسة مدير). أ فهي:

 لتعلم استجابوا كيف ملعرفة الطالب. ج) العربية، اللغة الطالب تعلم أين ملعرفة تعلم

 .العكس أو العربية اللغة بتعلم مولعني منهم الكثري كان سواء هذا العربية اللغة

 التوثيق  .٣

 شكل يف املتغريات أو األشياء عن بيا�ت على العثور هو التوثيق

التوثيق   .٧١إخل األعمال، جدول اجملالت، الصحف، الكتب، ،املرجع الحظات،امل

 قائمةيف هذا البحث وهي جدوال التعليم للفصل احلادية عشر من العلوم الطبيعة, 

 التعلم، عملية تصميم الطالب، حضور الطالب، قائمة العربية، اللغة يف املهارات

 مهمة الواثئق هذه. التعلم عملية أثناء الفوتوغرافية والصور املناهج، الدراسية، املناهج

 من تسجيلها ميكن البحثية العمليات مجيع توثيق مع ألنهالبحث صفي إجرائي  يف

 ابللغة التحدث مهارات تعزيز أن على دليل عن فضال وهذا التعلم �اية إىل بداية
                                                            

71Suharsimi Arikunto, (2010), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: 
Rineka Cipta, hal. 274.   
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 من به القيام وحقيقية حقا هو مسابقةفريق  التعاوين التعلم منوذج تطبيق مع العربية

 .الباحثة قبل

 اإلختبار .٤

 ابستخدام البيا�ت على للحصول املستخدمة التقنيات هي االختبارات

. تستخدم الدراسة واحد فقط احمللية مع منوذج اإلختبار القبلي و ٧٢االختبار

 اإلختبار البعدي. 

 مهارات حتسني عن للكشف االختبارات مع البيا�ت مجع استخدام يتم

 القدرة يتضمن الذي اللفظي التحدث اختبار هو االختبار .التحدث يف الطالب

 ووضوح اجلملة وترتيب النطق هي املقدرة اجلوانب .العربية ابللغة التحدث على

 للغة القدرة تقييم معايري على هذه االختبار أداة تعتمد. والشجاعة والنعومة الصوت

 .منوذج التعلم التعاوين فريق املسابقة خالل من تتحدث اليت العربية

 (Pre Test )أ). اإلختبار القبلي 

 على الطالب قدرة مدى لقياس يستخدم اختبار هو القبلي ختبارإلا 

 .العربية ابللغة التحدث

 (Pos Test )ب). اإلختبار البعدي 
                                                            

72 Achmad Hufad, (2009), Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Jakarta: Departemen Agama 
Republik Indonesia, hal. 177. 
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 قد الطالب كان إذا ما لقياس يستخدم اختبار هو البعدي االختبار 

 يف الطالب مهارات يف تغيري هناك يكون حبيث اخليمة الكفاءات أتقن

 منوذج مع آخر واختبار الفم طريق عن اختبار هو املستخدم االختبار التحدث،

 .٧٣الدورة �اية يف مت الذي االختبار بعد ما بيا�ت اسرتجاع. الوصف

 :التسجيل معايري

              معايري التقييم ١.١ل و اجلد

 رقم حروف الفئة

زاممت  >۸٥ 

 

۱ 

۷٦ – ۸٥ جيد جدا  ۲ 

٥٦- ۷٥ جيد  ۳ 

٥۰ – ٥٥ مقبول  ٤ 

 ٥ ٥۰> مردود

املدرسة الثانوية اخلاصة  عشر احلادي الصف لطالب االختبار تقدمي مت 

 .٧٤العربية اللغة طالب كفاءة عن بيا�ت على للحصولاالخالص به جاميب 

                                                            
73 Wina Sujana, (2009), Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Prenada 

Media Groub, hal. 235.  
74 Ngalim Purwanto, (2004), Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, hal. 112. 
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 املتعلمون عليها حصل اليت العربية اللغة تتحدث الكفاءة مهارات نتائج 

 .حتديدها مت اليت )KKM( اإلمالء معايري من األدىن احلد مع مقارنة ذلك بعد

 إىل وصلت قد كانت إذا العربية اللغة إجادة يف خترجوا قد الطالب إن ويقال

 عدد مقارنة ميكن مث التحدث مهارات نتيجة حلساب أكثر، أو ٧٠ درجة

 يتم مث الدرجات لعدد األقصى احلد قبل من قيمة على حصلوا الذين الطالب

 النحو على املئوية النسب تصحيح صيغة تستخدم أو٪ ١٠٠ بنسبة ضرهبا

×:التايل 100  S= 𝑅
𝑁

  

S = توقعها أو القيم عن البحث يتم  

R= صحيح بشكل عليها اإلجابة متت اليت األسئلة أو العناصر عشرات عدد  

N= أجريت اليت لالختبارات املثالية القصوى الدرجة  

اثبت رقم =١٠٠ 75 

 املراقبة عمليةه. 

 األوىل الدورة. ١

 التخطيط مرحلةأ). 

 :هي التخطيط عملية من اخلطوة هذه   
                                                            

75 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip..., hal. 112. 
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 التعلم خطة لتنفيذ تعليمية خطة وضع )١

 لالهتمام املثرية املواد من نوع واختيار تدريسها سيتم اليت املواد إعداد )٢

 فريق مسابقة ابستخدام العربية ابللغة التحدث مهارات بتعزيز املتعلقة

 .التعلم عملية يف بنشاط الطالب يشارك حبيث النموذجي التعاوين التعلم

 إرشادات: أخرى أمور بني من استخدامها، سيتم اليت األدوات تسلل )٣

 مهارات حتسني الختبار التقييم استمارة وإعداد واملالحظة، املقابلة،

 .الطالب لدى العربية ابللغة التحدث

 من الرسم عملية وأيضا اختبارية غري البيا�ت جللب التوثيق جهاز إعداد )٤

 .التعلم أنشطة

 .العربية ابللغة الطالب مع املهارات حتسني تقييم ورقة إعداد )٥

 عاجلةب). امل

أوًال أنشطة مثل حتية  ةالباحث تيف املراحل األوىل من أنشطة التعلم، قدم

 اخلري؟ أو �اركم سعيد؟  الطالب ابستخدام حتية اجلملة العربية مثل: صباح

 ؟اكيف حالكم مجيع كما اطلب من الطالب أن يستخدموا اللغة العربية مثل:

ميكن للطالب أن يسألوا معلميهم، وهذا هو جلذب الطالب والعكس ابلعكس 

 النشطني من البداية يف عملية التعلم من مهارات التحدث ابللغة العربية.
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  :وفقا لتنفيذ اسرتاتيجية املناقشة املستخدمة أو اخلطوات التالية

 النشاط املبكر

 ابدأ التعلم ابلتحيات والصلوات )١

 حضور الطالب )٢

 تعلم اللغة العربيةحتفيز الطالب على  )٣

                                     شرح الغرض من التعلم اآلن أن الطالب قادرون على طلب اإلجابة عن  )٤

 طريق هيكل اجلملة. )٥

 األنشطة األساسية

 جمموعات. ٤أو  ٣جيب على املعلمني تقسيم املتعلمني إىل   )١

 اد.يشارك املعلم املواد مع كل جمموعة لقراءة وفهم املو   )٢

    جيب على مقدم الرب�مج الذي يعينه املعلم مث اجملموعة أن تصف   )٣

�قشوه واجملموعة األخرى كمستمعني ابإلضافة إىل طرح بعض األسئلة  ما

 على جمموعة املقدمني.

جيب أن يتناوب كل فريق على شرح نتائج مناقشاته، وكذلك يتعني على  )٤

 اجملموعة األخرى إعداد بعض األسئلة.
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يطلب من كل جمموعة أن تتحدث إما للشرح أو أن تطلب   )٥

 اجلملة العربية اليت مت معرفتها. استخدام

وخيتتم التعلم ابختتام املواد اليت تعلمها وشرح ما إذا كان هناك فهم خاطئ  )٦

 للطالب.

 النشاط النهائي 

 به.  مسيقوم املعلم بشرح القليل من املواد وخيتتم التعلم من املواد اليت مت القيا )١

 يعمل املعلمون على االختبارات التكوينية يف �اية التعلم )٢

يعطي املعلم الطالب واجبًا مدرسيًا فردً� مثل إعطاء بعض املفردات أو  )٣

ابللغة العربية حىت يتمكن الطالب من حتسني مهاراهتم يف التحدث  اجلمل

 يف استخدام اللغة العربية.

 أو املشاهدة الحظة امل. )ج

 نشاط مراقبة. معني سلوك على يركز كائن تسجيل هي املالحظة  

 يف النشطة املؤشرات يليب الذي السلوك هو املثال، سبيل على الطالب،

 .٧٦التعلم

                                                            
76 Daryanto, Penelitian Tindakan..., hal. 80.  
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 من كل املراقبة، ورقة خالل من مجعها مت اليت املالحظات نتائج  

 بيا�ت جلمع املستخدمة واألدوات. للطالب وكذلك للمعلم، املالحظات

 .والطالب املعلمني مراقبة صحائف هي املراقبة

 الذين العمل لشركاء كشريك شركاء قبل من املالحظة هذه تنفيذ يتم  

 واليت الدراسة، أثناء والطالب املعلم هبا يقوم اليت األنشطة تقييم على يعملون

 وقت يف التعلم أنشطة مراقبة يتم. النهائي النشاط حىت البداية يف األنشطة تبدأ

. االختبار مع انتهت األوىل الدورة �اية يف .التعلم عملية ملعرفة الطلب تقدمي

 االختبار، ونتائج امليدانية واملالحظات املالحظة، نتائج إىل واستنادا

 .التالية الدورة تنفيذ ميكن االختبار، ونتائج امليدانية واملالحظات

 فهي: لوحظت اليت لألشياء ابلنسبة أما  

  الطالب، جاهزية )١

  الطالب، محاس )٢

 واأللعاب، اجلماعي العمل حول املعلمني إىل الطالب انتباه )٣

 تدريسه، مت الذي للدرس الطالب استجابة )٤

 منوذج فريق مسابقة ابستخدام العربية ابللغة التحدث يف الشجاعة الطالب )٥

 .تعاوين
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 النعكاس. ا)د

 .والفشل النجاح وفحص النتائج حتليل مت مث الدراسة، خالل   

 يف التحليل عن ينتج عندما التعلم عملية يف عليها احلصول مت اليت البيا�ت

 لتحديد التحليل أجهزة تنعكس ، قصور وأوجه تنقيحات هناك األوىل الدورة

 .اهلدف حتقيق أجل من الثانية ابلدورة املتعلق اإلجراء

 الثانية الدورة .٢

 هبا القيام مت اليت التفكري نتائج لتحسني الثانية الدورة هذه تنفيذ وعلى   

 األوىل. دورة على

 التخطيط مرحلةأ). 

 :هي التخطيط عملية من اخلطوة هذه   

 التعلم خطة لتنفيذ تعليمية خطة وضع )١

 لالهتمام املثرية املواد من نوع واختيار تدريسها سيتم اليت املواد إعداد )٢

 فريق مسابقة ابستخدام العربية ابللغة التحدث مهارات بتعزيز املتعلقة

 .التعلم عملية يف بنشاط الطالب يشارك حبيث النموذجي التعاوين التعلم
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 إرشادات: أخرى أمور بني من استخدامها، سيتم اليت األدوات تسلل )٣

 مهارات حتسني الختبار التقييم استمارة وإعداد واملالحظة، املقابلة،

 .الطالب لدى العربية ابللغة التحدث

 من الرسم عملية وأيضا اختبارية غري البيا�ت جللب التوثيق جهاز إعداد )٤

 .التعلم أنشطة

 .العربية ابللغة الطالب مع املهارات حتسني تقييم ورقة إعداد )٥

 عاجلةب). امل

أوًال أنشطة مثل حتية  ةالباحث تيف املراحل األوىل من أنشطة التعلم، قدم

 الطالب ابستخدام حتية اجلملة العربية مثل: صباحاخلري؟ أو �اركم سعيد؟ 

 كيف حالكم مجيع؟ كما اطلب من الطالب أن يستخدموا اللغة العربية مثل:

والعكس ابلعكس ميكن للطالب أن يسألوا معلميهم، وهذا هو جلذب الطالب 

 من مهارات التحدث ابللغة العربية. النشطني من البداية يف عملية التعلم

  :وفقا لتنفيذ اسرتاتيجية املناقشة املستخدمة أو اخلطوات التالية

 النشاط املبكر

 ابدأ التعلم ابلتحيات والصلوات )١
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 حضور الطالب )٢

 حتفيز الطالب على تعلم اللغة العربية )٣

شرح الغرض من التعلم اآلن أن الطالب قادرون على طلب اإلجابة  )٤

 هيكل اجلملة.طريق  عن

 األنشطة األساسية

 جمموعات. ٤أو  ٣جيب على املعلمني تقسيم املتعلمني إىل  )١

 يشارك املعلم املواد مع كل جمموعة لقراءة وفهم املواد. )٢

جيب على مقدم الرب�مج الذي يعينه املعلم مث اجملموعة أن تصف  )٣

ئلة �قشوه واجملموعة األخرى كمستمعني ابإلضافة إىل طرح بعض األس ما

 على جمموعة املقدمني.

على  جيب أن يتناوب كل فريق على شرح نتائج مناقشاته، وكذلك يتعني )٤

 اجملموعة األخرى إعداد بعض األسئلة.

يطلب من كل جمموعة أن تتحدث إما للشرح أو أن تطلب  )٥

 اجلملة العربية اليت مت معرفتها. استخدام

ما إذا كان هناك فهم خاطئ وخيتتم التعلم ابختتام املواد اليت تعلمها وشرح  )٦

 للطالب.
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 النشاط النهائي 

 به.  سيقوم املعلم بشرح القليل من املواد وخيتتم التعلم من املواد اليت مت القيام )١

 يعمل املعلمون على االختبارات التكوينية يف �اية التعلم )٢

املعلم الطالب واجبًا مدرسيًا فردً� مثل إعطاء بعض املفردات أو  يعطي )٣

ابللغة العربية حىت يتمكن الطالب من حتسني مهاراهتم يف اجلمل 

 يف استخدام اللغة العربية. التحدث

  . مالحظة )ج

 مراقبة. معني سلوك على يركز كائن وتسجيل مالحظة هي املالحظة  

 يف النشطة املؤشرات يليب الذي السلوك هو املثال، سبيل على الطالب، نشاط

 .٧٧التعلم

 من كل املراقبة، ورقة خالل من مجعها مت اليت املالحظات نتائج  

 بيا�ت جلمع املستخدمة واألدوات. للطالب وكذلك للمعلم، املالحظات

 .والطالب املعلمني مراقبة صحائف هي املراقبة

 الذين العمل لشركاء كشريك شركاء قبل من املالحظة هذه تنفيذ يتم  

 واليت الدراسة، أثناء والطالب املعلم هبا يقوم اليت األنشطة تقييم على يعملون

                                                            
77 Daryanto, Penelitian Tindakan..., hal. 80.  
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 وقت يف التعلم أنشطة مراقبة يتم. النهائي النشاط حىت البداية يف األنشطة تبدأ

. االختبار مع انتهت األوىل الدورة �اية يف .التعلم عملية ملعرفة الطلب تقدمي

 االختبار، ونتائج امليدانية واملالحظات املالحظة، نتائج إىل واستنادا

 .التالية الدورة تنفيذ ميكن االختبار، ونتائج امليدانية واملالحظات

 :لوحظت اليت لألشياء ابلنسبة أما  

  الطالب، جاهزية )١

  الطالب، محاس )٢

 واأللعاب، اجلماعي العمل حول املعلمني إىل الطالب انتباه )٣

 تدريسه، مت الذي للدرس الطالب استجابة )٤

 منوذج فريق مسابقة ابستخدام العربية ابللغة التحدث يف الشجاعة الطالب )٥

 .تعاوين

 نعكاسال. ا)د

 البيا�ت .والفشل النجاح وفحص النتائج حتليل مت مث ، الدراسة خالل   

 األوىل الدورة يف التحليل عن ينتج عندما التعلم عملية يف عليها احلصول مت اليت

 املتعلق اإلجراء لتحديد التحليل أجهزة تنعكس ، قصور وأوجه تنقيحات هناك

 .اهلدف حتقيق أجل من الثانية ابلدورة
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 مؤشرات النجاح .)ه

 غري هذا البحث فريق اختبار أن القول ميكن التعاوين، التعلم عملية يف

 حىت األوىل الدورة بيا�ت تصل حبيث الطاليب النشاط يزيد عندما �جح

 دراسة كل من التعلم نتائج' الطالب رفع وأيضا .٧٥ قيمة إىل الثانية الدورة

 وصلت وقد. ٧٥>  قيمة إىل للوصول الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من

 للنشاط املئوية ابلنسبة أما. ٧٥: الطالب إىل الطالب تعلم مؤشرات معايري

 :التالية القيمة فرتات يف إليها ينظر أن ميكن التعلم ونتائج

 النشاط جناح مؤشر -١

 .  أنشطة التعلم الناجحة١.٢ اجلدول

 رقم حروف الفئة

زاممت  >۸٥ 

 

۱ 

۷٦ – ۸٥ جيد جدا  ۲ 

٥٦- ۷٥ جيد  ۳ 

٥۰ – ٥٥ مقبول  ٤ 

 ٥ ٥۰> مردود
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 الدرجات التعلم، جناح مؤشرات -٢

 التعلم جناح مؤشرات. ١.٣اجلدول

 رقم حروف الفئة

زاممت  >۸٥ 

 

۱ 

۷٦ – ۸٥ جيد جدا  ۲ 

٥٦- ۷٥ جيد  ۳ 

٥۰ – ٥٥ مقبول  ٤ 

 ٥ ٥۰> مردود

 

 أسلوب حتليل البيا�ت .)و

وميكن االطالع على هذا البحث ابستخدام حتليل البيا�ت النوعية 

 والكمية.

التحليل النوعي ضروري لتحليل البيا�ت اليت تشري إىل عملية تعطي ). ١

املعىن يف السياق والعمق وفقا للمشكلة يف دراسة كيفية دراسة الطالب 
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بيا�ت النشاط اليت تلقاها الطالب من نتائج املراقبة لألنشطة. على 

× .٧٨والتحليل ابستخدام الصيغة 100  N = 𝑅
𝑆𝑀

  

N = املتوقعة أو احملققة القيمة  

R = الطالب عليها حصل اليت اخلام الدرجات  

SM = السؤال يف لالختبار مثالية أقصى درجة  

اثبت رقم =١٠٠ 79 

١.٤اجلدول  

الدرجات على التدريس املعلمني أداء فئة وتستند   

 رقم نطاق القيمة  الفئة

 ١ ٨٠<N ممتازة

 ٢ ٨٠≥ N >٦٠ جيده

 ٣ ٦٠≥ N >٤٠ ما يكفي

 ٤ ٤٠≥ N >٢٠ ليست جيدة

                                                            
78 Zainal Aqib, Peneitian Tindakan Kelas (Bandung : CV. Yarama Widya, 2009), h.41. 
79 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip..., hal. 112. 
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 ٥ ٢٠≥ N 80 تفتقر جدا
 

١.٥ اجلدول  

التقدير درجات أساس على فرد لكل الطالب نشاط فئات  

 رقم نطاق القيمة الفئة

 ١ ٨٠<N النشطه

 ٢ ٧٥≥ N >٥٠ نشط جدا

 ٣ ٥٠≥ N >٢٥ أقل نشاطا

 ٤ ٢٥≥ N السليب

 

  الكمية البيا�ت )٢ 

 التعاوين التعلم منوذج خالل من االختبار نتائج من بيا�ت هي الكمية البيا�ت

.دورة كل يف الفريق الختبارات  

:فردي بشكل املستخدمة والصيغ الطالب من التعلم إكمال حلساب) ١  

S = 𝑅
𝑁

 𝑥 100 

                                                            
80Poerwanti, (2008), Assesemen Pembelajaran SD, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, hal. 

7-8. 
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:وصف  

S = املتوقعة القيمة  

R = عليها الرد مت اليت العناصر/  النقاط من الصحيح العدد    

N = االختبار من للدرجة األقصى احلد  

اثبت رقم= ١٠٠  

:الصيغ ابستخدام الطالب تعلم نتائج درجات متوسط) ٢  

X = ∑𝑥
𝑛

 

:وصف  

X  = متوسط القيمة املطلوبة 

∑𝑥 = عدد درجات الطالب 

n = الطالبعدد    80F

81 

:املستخدمة الصيغة الكالسيكيني الطالب من التعلم استكمال حلساب) ٣  

=  الكالسيكية اكتمال
عدد الطالب الذين يكملون دراستهم

جمموع عدد الطالب
 X % ١٠٠ 

                                                            
81 Zainal Aqib dkk, (2009), Penelitian Tindakan Kelas untuk SD, SLB, 7 TK, Bandung: 

Yrama Widya, hal. 42. 
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 وصف :

٨٠الصف ≥ إكمال حيقق الطالب كان إذا:  الفرد إكمال  

٨٠ الصف ≥ إكمال حتقيق الطالب مجيع من ٪٨٠ ≥ إذا: إكمال الكالسيكية  

١.٦ اجلدول  

يف % الطالب تعلم مستوى معايري  

 رقم معدل النجاح  معين

 ١ %٨٠< عالية جدا

 ٢ %٧٩-٦٠ عاليه

 ٣ %٥٩-٤٠ وسط

 ٤ %٣٩-٢٠ منخفضه

   ٥ %٢٠> منخفضة جدا
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 الباب الرابع

 نتائج البحث و املناقشتها

  بيا�تأ. عرض ال 

موقع البحث. ١  

.  به جاميب حديقة يف الرئيسية التعليمية اإلخالص مؤسسة أسس الذي        

. ١٩٨٠ يوليو ١ يف رمسيا ، به جاميب حديقة بيئة يف املسلمة اجلالية شقيق هو  

ه جاميب يفوهي عندما مزرعة ب  PTPN ه جاميب أعطى رخصة قرض لسبعة ب  

MTSI أو اجلمعية اإلسالمية PTPN املدارسه إلنشاء سبعة حدائق جاميب ب يف  

 ابه جاميب مارج                                         .مزرعة ابه جاميب جافا

 االستقالل هذا مللء مؤسسة لديها يبامجبه  حلديقة اإلسالمية اجلمعية       

 قادة جتمع لذلك ميباج به حول الناس لرغبات وفقا األذكياء من الناس تتطلب

 يكون ال حبيث كلية، إنشاء من والغرض الغرض وحيفز ميباج به يف اجملتمع

                     .وأذكياء طيبني أشخاصا يكونوا أن ويتعلمون بريني األطفال

 العمل وبدأ حسنا قبوال القت  اجملتمع حديقة به جتمعي أهايل اقرتاح          

  وتلقى. ميباج به مزرعة الرئيسي الطريق على تقع ضجة إنشاء يف للبدء اجلاد
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  .٨٢جاميب ابه ومزارع سواد� جمتمع من املساعدة املدارس بناء             

               . رأية املدرسة وبعثتها وأهدافها٢ 

 جاميب ابه اإلخالص مدرسة فإن عام، بشكل الدينية املدارس غرار وعلى      

 الرؤية. التعليمية الربامج لتنفيذ كأساس ورسالة رؤية أيضاً  لديها اخلاصة

                                                                    :هي والرسالة

                                                                        أ). الرؤية  

 على ،األخالق احملمودة يكون واملخلصون، يؤمنون الذين الطالب لتحقيق "     

                                                   ."واالستقالل تقنال دراية،

البعثةب).    

 والعيش دينهم ممارسة من الطالب يتمكن حىت ديين وسلوك بيئة تطوير) ١        

                                                   .احلقيقي الوقت يف فيه            

          حد أقصى إىل الطالب يتطور حىت فعال بشكل التعليم تنظيم) ٢

  قدوة يكونوا أن من الطالب يتمكن حىت ابلتسامح أعلى شعور تطوير) ٣

    .                                           وجمتمعهم ألصدقائهم    

                                                            
. ٢٠٢٠أغسطس  ١٩، سوزانتو سيرب�دي، بنتائج املقابلة يوم األربعاء، درسةاملوقد أدىل �ئب  82  
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 حل يف والنشطة واإلبداعية النشطة التفكري مهارات لتطوير التعلم منع) ٤

 املشكال.                                                             

 الطالب يتمكن حىت الثناء تستحق حقيقية وممارسات سلوكيات تطوير) ٥

.                            وجمتمعهم ألصدقائهم قدوة يكونوا أن من  

ومواه الهتماماهتم وفقا التطور للطالب ميكن حبيث الذاتية التنمية تنظيم )٦

                                                                  .هبم

                                                                 ج) األهداف 

                        .الشباب تنمية وفق اإلسالم تعاليم وفق التصرف) ١        

 الذات ميزة من االستفادة خالل من األمثل النحو على نفسك تطوير) ٢

                                               .القصور أوجه وإصالح

                . وعمله وأفعاله سلوكه عن مسؤوال ويكون الثقة إظهار) ٣

                                   .االجتماعية القواعد إنفاذ يف املشاركة )٤

 االجتماعية واجملموعات واألعراق والقبائل واألمم األد�ن تنوع احرتام) ٥

                                         .العاملي اجملال يف واالقتصادية
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 وإبداعي ونقدي منطقي حنو على وتنفيذها واملعارف املعلومات بناء) ٦

                                                             .ومبتكر

املدرس ملف .٣  

               : املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميب  املدرسة اسم

          جاميب     به بستان الربع PTPNالرئيسي شارع :        عنوان

 : به جاميب          قرية

 به جاميب : جافا مارج منطقة فرعية 

 منطقة        : سيمالوغون

 : سومطرة الشمالية       مقاطعه

 mas@yahoo.co.id-Aliklas:     االلكرتوين الربيد

 : املدرسة الثانوية. اخلاصة               حاله

 : ب      االعتماد حالة

 ١٩٨٠:   أنشئت اليت السنة

mailto:Aliklas-mas@yahoo.co.id
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 التحتية والبنية املرافق. ٤

 هياملدرسة الثانوية اخلاصة  يف املوجودة أو اململوكة التحتية والبنية املرافق      

 :يلي كما

 ٤.١ اجلدول

 اميبج هب اإلخالصالثانوية اخلاصة  ملدرسةا حتتية وبنية مرافق

 رقم
نوع البنية 

 التحتية
 الظروف وسعة املبلغ

 دراسة غرفة ١
 نظرية

 وسط ٧×٨ ٦

 رئيس غرفة ٢
 مدرسة

 ةجيد ٣×٤ ١

 جيدة ٥×٦ ١ املعلم غرفة ٣

 احليز ٤
 اإلداري

 جيدة ٣×٢ ١

 غرفة ٥
 املكتبة

 جيدة ٧×٨ ١

 غرفة ٦
 الكمبيوتر

١٣ ١×

١٢ 

 جيدة

 جيدة ٣×٤ ١ خمترب غرفة ٧
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 العلوم
 الطبيعية

 أعمال غرفة ٨
 صحية

 مدرسية

 جيدة ٣×٤ ١

 غرفة ٩
 اإلرشاد

٣ ١×

٢,٥ 

 جيدة

 وسط ٣×٤ ١ العشاء غرفة ١٠

 جيدة ٣×٧ ١ املستودع ١١

 ماجستري ١٢
 احلمام

 جيدة ٢×٢ ٢

 محام ١٣
 الطالب

 جيدة ٢×٢ ٢

 موقف ١٤
 للسيارات

 جيدة ٢×٤ ١

×٣ ١ املطبخ ١٥

٢,٥ 

 جيدة

 االراضي
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 ٤.٢اجلدول 

 اميبج هب اإلخالصالثانوية اخلاصة  مساحة أرض املدرسة

 

 الدراسية املناهج عن اخلارجية األنشطة

 ٤ .٣اجلدول 

 هب اإلخالصالثانوية اخلاصة  املدرسة الدراسية املناهج عن اخلارجية األنشطة

 اميبج

 األنشطة أنواع رقم

 جوال ١

 ٢مرت ٤٣٢ للمباين األرض مساحة ١

 ٢مرت ٥٠٤ املدرسة فناء منطقة ٢

 أو املدرسة حديقة ٣

 احلديقة منطقة

 ٢مرت ٦٦

 ٢مرت ١٥٠ ر�ضي ملعب منطقة ٤

 ٢مرت ١٠٧٦ املبلغ 
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 سيالت بنكاك ٢

 الفن الرقص ٣

 القرآن قراءة فن ٤

 ة الطائرةالكر  ٥

 

 نياملعلم بيا�ت .٥

 يقودها جاميباملدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به  يف التعلم تنفيذ يف        

 عشر مخسة مث إداري، موظف ،املدرسة رئيس و �ئب  وبدعم املدرسة رئيس

 .معلماً 

 ٤.٤ اجلدول

 الثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميباملدرسة  يمعلم بيا�ت

 موقف اسم رقم
مرحلة 
 األكادمي

 املادة

 ةالرتبي بكالوريوس املدرسة رئيس نورليلي ١
 االقتصادية بكالوريوس �ئب ايرما سور�ين  ٢
 اإلنكليزية بكالوريوس �ئب سوسنطو سيفر�دي ٣
 الر�ضيات بكالوريوس الفصلويل  سور�دي وجيا� ٤
 ةالرتبي   بكالوريوس ويل الفصل نورماييين ٥
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 اإلنكليزية بكالوريوس املعلم نور اسين نيباهو ٦
 اللغة واألدب بكالوريوس املعلم يوسناويت ٧

 
ةالرتبي بكالوريوس ويل الفصل كونيت فريسميايت ٨  

الوطنيةالرتبية  بكالوريوس ويل الفصل يوكي موردييانشه ٩  
 

 الفيز�ء بكالوريوس املعلم لوال فرتيسيا سسرتا ١٠
 

ةالكيميائي بكالوريوس ويل الفصل اينول �قني لوبيس ١١  
 

ةالرتبي بكالوريوس املعلم اريف سوفرافط ١٢  

ةالرتبي بكالوريوس ويل الفصل دوي افرينيت ١٣  

ةدار إلا بكالوريوس املعلم جيجي وولنداري ١٤  
 

 الفيز�ء بكالوريوس املعلم داواليدارجه  ١٥
 

اسرتي فيندي دينيتا  ١٦
 جامبك

 الوطنيةالرتبية  بكالوريوس املعلم

ةدار إلا بكالوريوس املعلم سور� امتجا ١٧  

ةدار إلا بكالوريوس املعلم تري فوتري فراتيوي ١٨  
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 الطالب بيا�ت .٦

 الدراسي للعام" جاميببه  املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص" طالب بيا�ت     

 :التايل النحو على ٢٠٢١-٢٠٢٠

 ٤.٥ اجلدول  

 به جاميب املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص يف الطالب بيا�ت

 املبلغ ةملراأ ذكر الفصل
- X٢٧ ٦ ٢١ طبيعية علوم 

 -X علوم 
 اجتماعية

٢٨ ٨ ٢٠ 

 - XI٣٢ ٨ ٢٤ الطبيعية العلوم 
- XI ٢٧ ١٠ ١٧ االجتماعية 

- XII العلوم 
 الطبيعية

٢٥ ١٠ ١٥ 

- XII العلوم 
 االجتماعية

٢٤ ١٠ ١٤ 

 ١٦٣   اجملمع
 الصف فهي حبثي ككائن املستخدمة الطالب لبيا�ت ابلنسبة أما         

 عددهم الذين الطالباملدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميب  عشر احلادي

 .نساء ٨و رجالً  ١٩ من كونونيت شخصاً  ٢٧
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 الفرضية اختبارب. 

 األول . العمل١

 العمل قبلأ).     

املدرسة الثانوية  جامعة مدير مع لقاء الباحث فعل ،ةالبحث إجراء قبل        

 من حثاالب تصاريح لتسليم لينورالي أومي وهي جاميب به اإلخالص اخلاصة 

 البحث التقى مث. املاضي سيكون الذي البحث وقت لتسوية وكذلك الكلية

 واهلدف بريسميايت، كونيت إستاذة وهو العربية اللغة ملعلم عشر احلادي ابلصف

 مع املقابالت وكذلك عشر احلادي الصف يف البحث إبجراء اإلذن طلب هو

 املواد يف وخاصة عشر، احلادي الصف يف املشاكل هي ما ملعرفة املعلمني

 الفصول يف أولية مالحظات ةالباحث تأدلى ذلك، على وعالوة. العربية

 .الدراسية

 )Pre Test(ب). االختبار القبلي 

 لسؤال واإلجابةوا ةضر احملا طريقة ابستخدام قبل ما اختبار إجراء يتم         

 أو العريب النص بقراءة ابلتناوب الطالب ةالباحث تأمر  الدراسة، وخالل. اإلجابة

 الطالب بعض أن يبدو ال الظروف، هذه مثل ويف. حوارية جمموعات تشكيل

 خرجيي من بعضهم ألن العربية، ابللغة اجلمل نطق أو النص قراءة على قادرين
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 اللغة بتعلم يقومون ال حىت العربية اللغة يتعلمون ما �دراً  الذين اإلعدادية املرحلة

 جاميب هب اإلخالصالثاتوية اخلاصة  مدرسة يف وجد آخر عامل وهناك. العربية

     .العربية اجلمل إىل يستمعون أو يقرأون مما أكثر دراستهم يف يكتبون أ�م هو

 يف الطالب مهارات لتحسني جيدة بطريقة البحث إجراء مت وقد        

 .العربية املواد يف وخاصة العربية، ابللغة التحدث

 مهاراهتم يف التعلم نتائج أن املعروف من أجريت، اليت املالحظات من

 مالحظة وميكن. املكتمل التعلم من وأقل جدا منخفضة العربية ابللغة الناطقة

 الطالب أبن تفيد% ٦٠ املتوسط يف تظهر اليت التحفيزية املالحظة ورقة يف ذلك

 يتمكن حىت. العربية اللغة تعلم يف العربية ابللغة النطق على اعتياًدا أقل زالوا ما

 أقل اإلجاابت وطلب احملاضرات طريقة ابستخدام التعلم أن استنتاج من ةالباحث

 مهارات مراقبة ورقة من ذلك رؤية وميكن. العربية اللغة تعلم يف للتطبيق مالءمة

 :التايل النحو على للطالب التحدث

 ٤.٦ اجلدول

  االختبار القبلي الطالب تعلم نتائج إكمال بيا�ت

الطالب اسم رقم  مكتمل غري كامله قيمه 
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  ةكامل ٨٠ ابييو زاكي ١

كاملةغري    ٦٠ فوتراادي ادر�نشه  ٢  

كاملةغري    ٦٥ امحد وهيو  ٣  

كاملةغري    ٧٥ الدي فوترا �زوار ٤  

كاملةغري    ٧٥ الدين ادلني ٥  

ةكامل ٨٠ ازري سور� فرااتما ٦   

ةكامل ٨٠ بيال ايندريياين ٧   

كاملةغري    ٧٥ دافا موال� سيناغا ٨  

كاملةغري    ٦٠ دييان فرا�ات ٩  

كاملةغري    ٧٥ دمياس ايرلغا ١٠  

ةكامل ٨٠ فهمي فشا ١١   

ةكامل ٨٠ فيد� اوزرييا ١٢   

كاملةغري    ٦٥ فيكري الغي فهري ١٣  

كاملةغري    ٧٥ فرييل سوليندرا ١٤  

ةكامل ٨٠ فيرتييا انيس هبشه ١٥   
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ةكامل ٨٥ غيلغ ريسكي فرااتما ١٦   

ةكامل ٨٠ ايبنو زاكي ١٧   

ةكامل ٨٠ جوان اينايه ١٨   

كاملةغري    ٧٥ دمحم اوليا ١٩  

كاملةغري    ٦٠ دمحم اكرب ٢٠  

كاملةغري    ٦٥ دمحم �زو ٢١  

كاملةغري    ٧٠ دمحمريضا فرااتما ٢٢  

كاملةغري    ٧٠ نزوا مهرياه ٢٣  

ةكامل ٨٠ نزوا سهديين ٢٤   

ةكامل ٨٠ رافلي دوي انساري  ٢٥   

كاملةغري    ٧٠ ريسكي اردييانشه ٢٦  

موليياندا ريسكي  ٢٧
 سينغا

ةكامل ٨٠   

ةكامل ٨٠ روسني افندي فوراب ٢٨   

كاملةغري    ٧٠ سافريا ازهراه ٢٩  

كاملةغري    ٧٥ اوليل البب ٣٠  
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كاملةغري    ٧٠ ويكا نوفييا� ٣١  

كاملةغري    ٥٥  يوسريل امحد مهداين ٣٢  

 ١٩ ١٣ ٢,٣٥٠ املبلغ

   ٧٣,٤ متوسط
X = ∑𝑥

𝑛
 

X = 
  ٢٣٥٠

٣٢
  

X = ٧٣,٤ 

 تعلم أن مالحظة ميكن فيما سبق العربية اللغة تعلم نتائج جدول من

 .٧٣.٤ درجة مبتوسط منخفض، أنه على مصنفاً  يزال ال العرب الطالب

 يصل ما يكملوا ومل املائة يف ٤٣.٣٣ بنسبة طالباً  ١٣ إىل يصل ما أكملوا

. للتحسني جهود هناك تكون أن ينبغي مث. املائة يف ٥٦.٦٦ بنسبة طالباً  ١٩ إىل

 هو منها واحدة إبداعا، أكثر أساليب إىل التقليدية األساليب حتويل هو واحد

 .مسابقة فريق التعاوين التعلم منوذج

=  الكالسيكية اكتمال
عدد الطالب الذين يكملون دراستهم

جمموع عدد الطالب
 X % ١٠٠ 

=  الكالسيكية اكتمال
١٣ 

٣٢
 X% ١٠٠ 
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 ٤٠,٦٢= %  الكالسيكية اكتمال

 العمل الدورية. ٢

 األوىل . دورةأ   

 حددت حيث وصفي، بشكل الدراسة حتليل مت األوىل الدورة يف      

 جمموعات تعلم ونتائج الطالب، ونشاط املعلم، لنشاط امللحوظة النتائج

 هذا من البحث مرحلة وتتألف. للطالب العربية ابللغة التحدث ونتائج الطالب،

 أو التخطيط: مراحل أربع من دورة كل تتكون. دورتني من الطبقي اإلجراء

 .والتأمل واملراقبة العمل، أو التنفيذ

 مواد من مرتبني يستخدم فريق مسابقة التعاوين التعلم منوذج تطبيق

 تستخدم دورة كل .دورتني إىل تنقسم مثجر جمرور و حوار  حول ومها خمتلفة،

 لنتائج تفصيلي وصف ويرد. التعلم أنشطة يف كنصيحة) RPP( التعلم تنفيذ خطة

 .دورتني يف ذلك ويتم التعلم، أنشطة على لتطبيقها وفقا واملناقشة البحث

 قبل املعلم هبا سيقوم اليت األشياء من العديد هناك األوىل الدورة يف 

 :هي اليت األشياء. اإلجراءات تنفيذ

 .التعلم بتدابري تتعلق للتعلم تنفيذ خطة وضع) أ

   العربية املدرسية الكتب مثل تعليمية مواد إعداد) ب 
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   ومكربات احملمولة الكمبيوتر أجهزة مثل التعليمية اإلعالم وسائل إعداد) ج 

 . الصوت

 كل يف الطالب إجاابت لصفات بيضاء ورقة مثل أخرى أدوات إعداد) د  

 .املكافأة وأسئلة وعالمات، البيضاء، والسبورة جمموعة،

 .األوىل الدورة وأسئلة املراقبة أوراق إعداد) ه 

 (Action)العمل ب. 

 ١٨ يف اجتماع ١ إىل يصل ما األوىل الدورة يف اإلجراءات تنفيذ عقد مت

 ثالث إىل التعلم عملية نشاط ينقسم. دقيقة ٦٠ ختصيص مع ٢٠٢٠ أغسطس

 النشاط ومرحلة األساسي، النشاط ومرحلة األويل، النشاط مرحلة وهي مراحل،

 :يلي كما هي املراحل. التعلم تنفيذ خطة يف التدابري هذه عرضت وقد. النهائي

 األولية املرحلة أ).

 معاً  والصلوات التحيات بقول الدرس املعلم يبدأ )١            

 احلساسني غري والطالب العربية، اجلمل ابستخدام مرحبا معلمات تقول )٢     

 الطالب وجاهزية دقة ونرى

 العربية اللغة تعلم على الطالب حتفيز )٣             

 التحفيزية الكلمات أو التقدير الطالب منح )٤              
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 عن مسؤولة جمموعة وكل جمموعات، إىل الطالب بتقسيم املعلم يقوم )٥       

 جمموعاهتم

 مع األسئلة طرح على قادرون الطالب أن هو التعلم من الغرض شرح )٦     

 .روف اجلراحل عن اجلملة هيكل

 األساسي النشاط مرحلة .ب)

 مث ومن الوقوف على الطالب مجيع يقول املعلم األوىل املرحلة يف        

 كل ويتكون جمموعات ٤ إىل الطالب يقسم واملعلم جمموعات، إىل تقسيمها

 وبعضها هبا، اخلاصة اجملموعة اسم هلا جمموعة كل. أشخاص ٦ من جمموعة

 املعلم أوضح مث. والتفاح واأل��س، واملوز الربتقال مثل اجملموعة أمساء جعل

 بعض بدأ وقدجر جمرور.  تتضمن اليت الرسائل وكذلكحروف جر جمرور  عن

 عن السؤال يف الطالب بعض وبدأ التعلم، لعملية متحمسني الطالب

 ال ما معرفة حياولون الطالب أخرى وبعبارة بعد، فهمها يتم مل اليت املشاكل

 .يفهمونه

 الذي االختبار عن أجزاء عدة املعلم أصدر املادة، املعلم شرح أن بعد

 الذي االختبار ملناقشة جمموعاهتا مع جمموعة كل تناقش. وأنشأه املعلم أعده

 املناقشة نتائج مناقشة من انتهت جمموعة أسرع املعلم ينتظر مث. عليه حيصلون
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 إىل األخرى اجملموعة تستمع بينما عليها جتيب أو ستعرضها جمموعة وأسرع

 لعبة إبنشاء املعلم قام املناقشة انتهاء بعد .جمموعة أسرع من اإلجابة نتائج

 لفات بعض ألخذ املمثلني من جمموعة كل وتقدمت السؤال على ابإلجابة

 الصحيح اجلواب هو ما لتكوين اجملموعة �قشت مث املاصات داخل الورق

 نتائج على لإلجابة ترحيب موضع كانت جمموعة أسرع مث واملناسب

 .مناقشتهم

 ابستخدامحروف جر جمرور  عن أغنية يعطي املعلم املناقشة �اية

 عن وتذكر بسهولة حفظها من والطالبات الطالب يتمكن حىت عربة إيقاع

 كل قيل ذلك بعد. متكررة صفحة على وأداء معا غنوا مثحروف جر جمرور. 

 حروف جر جمرور.  حول املواد الختتام اجملموعة ممثل

 النهائي النشاط مرحلةج). 

 أعلى هلا جمموعة كل وتقييم بتقييم ةاملعلم قومت النهائية، املرحلة يف

 التحدث يف وسلسة روحاً  معاً، العمل يف نشطة مدجمة، جمموعة أو أسرع النقاط،

 للطالب احلافز وإعطاء معاً  التصفيق وإعطاء اجملموعة مبكافأة املعلم يقوم مث

 يعطي ذلك، بعد. ومطمح فيه مرغوب هو ما حتقيق ميكن حبيث دائماً، للتعلم

 تعلم املكتملة الدرجات على احلصول إىل يهدف الذي االختبار عن سؤاًال  املعلم
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 تقدميه سيتم الذي الدرس املعلم شرح كما. تدريسه مت الذي التعلم عن الطالب

 .والتحيات ابلصالة الدرس وأ�ى املقبل االجتماع يف

 :التايل اجلدول يف يل ينظر أن ميكن دورة يف الطالب دراسة نتائج

 ٤.٧ اجلدول

 األوىل الدورة يف الطالب نتائج بيا�ت

الطالب اسم رقم  مكتمل غري كامله قيمه 

ةكامل ٨٠ ابييو زاكي ١   

كاملةغري    ٧٠ ادي ادر�نشه فوترا ٢  

كاملةغري    ٦٥ امحد وهيو  ٣  

كاملةغري    ٧٠ �زوار الدي فوترا ٤  

ةكامل ٨٥ الدين ادلني ٥   

ةكامل ٨٠ ازري سور� فرااتما ٦   

ةكامل ٩٠ بيال ايندريياين ٧   

كاملةغري    ٦٠ دافا موال� سيناغا ٨  

ةكامل ٨٠ دييان فرا�ات ٩   

ةكامل ٨٠ دمياس ايرلغا ١٠   
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ةكامل ٨٥ فهمي فشا ١١   

ةكامل ٨٠ فيد� اوزرييا ١٢   

كاملةغري    ٦٥ فيكري الغي فهري ١٣  

كاملةغري    ٧٠ فرييل سوليندرا ١٤  

ةكامل ٩٠ فيرتييا انيس هبشه ١٥   

ةكامل ٨٠ غيلغ ريسكي فرااتما ١٦   

ةكامل ٨٠ ايبنو زاكي ١٧   

ةكامل ٩٥ جوان اينايه ١٨   

ةكامل ٩٥ دمحم اوليا ١٩   

كاملةغري    ٦٠ دمحم اكرب ٢٠  

كاملةغري    ٧٠ دمحم �زو ٢١  

كاملةغري    ٦٠ دمحمريضا فرااتما ٢٢  

كاملةغري    ٦٠ نزوا مهرياه ٢٣  

ةكامل ٩٥ نزوا سهديين ٢٤   

ةكامل ٨٠ رافلي دوي انساري  ٢٥   



104 
 

 
 

كاملةغري    ٧٠ ريسكي اردييانشه ٢٦  

ريسكي موليياندا  ٢٧
 سينغا

ةكامل ٨٥   

ةكامل ٨٠ روسني افندي فوراب ٢٨   

ةكامل ٨٠ سافريا ازهراه ٢٩   

كاملةغري    ٦٥ اوليل البب ٣٠  

ةكامل ٨٥ ويكا نوفييا� ٣١   

ةكامل ٨٠ يوسريل امحد مهداين ٣٢   

 ١٢ ٢٠ ٢٤٧٠ املبلغ

   ٧٧,١٨ متوسط
X = ∑𝑥

𝑛
 

X = 
٢٤٧٠

٣٢
  

X = ٧٧,١٨ 

 ازد�د، يف العرب الطالب تعلم أن مالحظة ميكن السابق دولاجل من

 .٧٧.١٨ مبتوسط
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 من% ٦٢.٥ هي األوىل الدورة خالل العربية اللغة تعلم درجات حساب

 بشكل املتعلمة العربية املفردات إتقان معايري على بناءً . الطالب عدد إمجايل

 تلك يف تبني إذا العربية للمفردات كامل إتقان عن اإلعالن ميكن كالسيكي،

 اإلعالن يتم حبيث كالسيكي بشكل اكتملوا قد الطالب من% ٨٠ أن الفئة

 من التعلم نتائج أن مالحظة ميكن أعاله، للحساب وفقا. التعلم جناح عن

 يف الطالب جاميب به اإلخالص املدرسة الثانوية اخلاصة عشر احلادي الصف

 مستوى معايري جلدول وفقا عالية النجاح ونسبة جيد بشكل مصّنفة أ� الدورة

 .الكالسيكي االكتمال حيقق ومل٪  يف الطالب تعلم

P= 
 الطالب الذين يكملون  التعليم 

الطالب
× ۱۰۰% 

P=
٢٠

٣٢
× ۱۰۰% = ٦٢,٥% 

  املالحظاتد). 

 املعلمني أنشطة مراقبة) ١    

استاذ كونيت  وهي املراقبون شغلها اليت إجراؤها، مت اليت املالحظة ورقة     

املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميب   يف العربية للغة كمدرس فريسمييايت

 التعلم منوذج فريق اختبار ابستخدام التعلم أنشطة خالل املعلمني ألنشطة كمراقب
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 خالل املعلمني أنشطة على املالحظات نتائج على االطالع وميكن. التعاوين

 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل األوىل املرحلة يف التعلم أنشطة

 ٤.٨ اجلدول

 املعلم نشاط مراقبة بيا�ت
 :وصف

 جداً  جيد=  ٤  جيد=   ٣  متوسط=  ٢  أقل=  ١

 التقييم نقاط لوحظت اليت اجلوانب رقم

 ٤ ٣ ٢ ١ 

 مقدمة ١
 املواد شرح على قادرون باحثةال . أ

 .جيد بشكل

  √  

  √   الطالب. حتفيز باحثةلل ميكن  . ب 

 من الغرض تنقل املهنية مةج. املعل 
 التعلم.

  √  

 التعلم شرح يف الباحثة د. خربة 
 التعاوين التعلم منوذج ابستخدام
 الفريق. الختبارات

  √  

 األساسية األنشطة ٢
 املواد شرح يف جدا جيد الباحثة .أ

   √ 
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 حروف جر جمرور.

 يف الطالب توجيه للباحثة ميكن .ب 
 .جمموعات

   √ 

 مسابقة أسئلة طرح يف حمقون الباحثة .ج 
 .مجاعية

  √  

 لتبادل الطالب دليل الباحثة مهارات .د 
 يف اجملموعة أصدقائهم مع األفكار
 .األسئلة على اإلجابة

 √   

 الطالب توجيه على الباحثة قدرة .ه 
 على اإلجابة يف فعال دور للعب

 .األسئلة

  √  

 الطالب مجيع على عتادونت املدرسة .و 
 ابللغة التحدث على يعتادون الذين
 .العربية

  √  

 الدراسي الفصل يتقنون الباحثة .ز 
 مناقشة جمموعة كل إىل ويذهبون
 .للطالب

   √ 

  تغطيه ٣
 نتائج لشرح الطالب يوجهون الباحثة .أ

 .وإمتامها التعلم

  √  
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 يف الطالب لبعض الباحثة وقال .ب 
 .العربية يتكلموا أن اجملموعة

  √  

 مسألة الطالب يعطون الباحثة .ج 
 فهم لتعلم األوىل الدورة اختبارات
 .الطالب

  √  

 دراستها سيتم اليت املواد يبلغ الباحثة .د 
 .القادم االجتماع يف

   √ 

 ١٦ ٣٠ ٢  ٦٠=  اجملموع

 ٤٨ ٦٠=  النقاط جمموع

مرات مع نقاط اجلانب لوحظ وهو  ٤هو من أعلى درجة تسجيل من  ٦٠الرقم 
 .٦٠=  ١٥×  ٤نقطة مث  ١٥

N= 𝑅
𝑆𝑀

 𝑥 ١٠٠% 

N= 
٤٨

٦٠
 𝑥 ١٠٠%  

N=  ٨٠ %  

 األوىل الدورة يف الدروس تقدمي عند املعلمة نشاط مراقبة إىل استنادا

 من٪ ٨٠ وهو جيد بشكل تصنيفها مت تعاونية اختبار منوذج منوذج ابستخدام

 احلد أن حني يف نقطة، ٤٨ من عشرات املراقبني عدد من الدخل متوسط

 بعض هناك تزال ال ذلك، ومع. نقطة ٦٠ هو اجلوانب جلميع للعالمة األقصى
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 توجيه على املعلمة قدرة مثل املقبل االجتماع يف حتسني إىل حتتاج اليت املعايري

 .ذلك إىل وما الدروس، الختتام الطالب

 الطالب أنشطة مراقبة). ٢

 خالل الطالبية األنشطة على املالحظات نتائج إىل اإلشارة وميكن   
 :التايل اجلدول يف الدورة من األوىل املرحلة يف التعلم أنشطة

 ٤.٩ اجلدول

 الطالب نشاط مراقبة بيا�ت

 :وصف

 جداً  جيد=  ٤ جيد= ٣    متوسط=  ٢  أقل=  ١

 التقييم نقاط  لوحظت اليت اجلوانب رقم

 ٤ ٣ ٢ ١ 

 ابستخدام املعلم حتية يتابعون الطالب ١
 العربية اجلمل

   √ 

  √   للتعلم ومتحمسون نشطون الطالب ٢

  √   املعلم شرح إىل يستمعون الطالب ٣

  √   مانيماك موضوع ٤

   √  املعلم أسئلة على جييبون الطالب ٥
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 √    املعلم اجتاه إىل يستمعون الطالب ٦

 املعلم توجيهات يتبعون الطالب ٧
 للمجموعة

   √ 

 اآلخرين مع يتواصلون الطالب ٨
 وأصدقائهم

  √  

  √   األصدقاء مع ويعملون يساعدون الطالب ٩

 فهمها يتم مل اليت املواد عن الطالب يسأل ١٠
 بعد

  √  

 √    اجملموعات مع األسئلة على العمل ١١

 يف نسبياً  و املناقشة جييدون الطالب ١٢
 هبم اخلاصة النقاش جمموعات

  √  

  √   االختبار يقام عندما متحمسون الطالب ١٣

 على واإلجابة التحدث حياولون الطالب ١٤
 العربية اللغة ابستخدام األسئلة

  √  

 االختبار أو التقييم يكملون الطالب ١٥
 النهائي

   √ 

 ٢٠ ٢٧ ٢  ٦٠=  اجملموع

 ٤٩ ٦٠=  النقاط جمموع

مرات مع نقاط اجلانب لوحظ وهو  ٤هو من أعلى درجة تسجيل من  ٦٠الرقم 
 .٦٠=  ١٥×  ٤نقطة مث  ١٥
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N= 𝑅
𝑆𝑀

 𝑥 ١٠٠% 

N= 
٤٩

٦٠
 𝑥 ١٠٠%    

N=  ٨١,٦٦ %  

 من النشاط درجات لنطاق تعديلها مت إذا أعاله، املذكورة النتائج من

 نشاط أن على يدل مما <٨٠N نطاق إىل وصلت قد الطالب/  الطالب

 مع وجيدة نشطة تكون أن يقال دورة خالل التعليمي النشاط خالل الطالب

 احلد أن حني يف٪ ٨١.٦٦ أو نقطة ٤٩ هو املراقب درجة من ربح متوسط

 حتسني الضروري فمن ذلك، ومع. نقطة ٦٠ هو املعايري جلميع للدرجة األقصى

 .التعلم أنشطة خالل نشاطا أكثر تصبح حبيث الدراسية الفصول إتقان

 الكالم يف الطالب مهارات مالحظة). ٣

 خالل التحدث مهارات يف الطالب مالحظات نتائج ُتذكر أن ميكن     

 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل األوىل املرحلة يف التعلم أنشطة

 ٤.١٠ اجلدول

 الطالب عن التحدث مهارات مراقبة بيا�ت
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 التقييم نقاط مؤشرات اجلوانب رقم 

 ٤ ٣ ٢ ١ 

 للطالب استعداد هناك . أ قيمة ذاتية ١
 العربية اللغة تعلم ملتابعة
 يف العربية اجلمل ابلقول
 التعلم حيدث مل حني

  √  

 للتعلم متحمسون الطالب .ب

 الرد، بنشاط، يسأل(

 اليت املواد على التعليق

 ابستخدام) املعلمون يدرسها

 يعرفو�ا اليت العربية اللغة

  √  

 التحدث يف الطالب رد هناك .ج

 العربية ابللغة املعلم مع

 √   

 الذين للطالب تكرمي هناك .د خارجي ٢

 مرة كل يف العربية يتحدثون

   √ 

  √   جديدة مفردات .ه
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 ٤ ٩ ٢  ٢٠=  اجملموع

 ١٥ ٢٠=  النقاط جمموع

مرات مع نقاط املؤشر  ٤ميكن أن يكون من أعلى درجة التهديف هو  ٢٠عدد 
 .٢٠=  ٥×  ٤مث  ٥مع كمية 

N= 𝑅
𝑆𝑀

 𝑥 ١٠٠% 

N= 
١٥

٢٠
 𝑥 ١٠٠%    

N=   ٧٥ % 

 على الدرجات متوسط أن مالحظة ميكن أعاله، ٤.٦ للجدول ووفقاً 

 يف ٧٥ هو األوىل الدورة خالل العربية ابللغة التحدث يف الطالب مهارات

 ال ألنه كاف غري يزال ال هذا مضى وقت أي من أكثر األمر كرب لقد. املائة

 الذين الطالب على التعود وأيضا اجلديدة املفردات يف نقص هناك يزال

 .العربية اللغة يتحدثون

 انعكاس). ٤

 ٢٠ سوى يوجد ال هذا االختبار لفريق التعاوين التعلم منوذج مع التعلم     

 لتحسني لذلك. اإلجناز درجات دون طالًبا ١٢ يزال ال حني يف كامًال  طالًبا
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 تطوير وإعادة حتسني إىل الباحثون حيتاج الكالم، يف الطالب مهارات نتائج

 .الثانية الدورة تعلم إجراء خالل من التعلم خطط

 الثانية الدورة الثالث القانون. ٣  

 التخطيط أ).

 القصور أوجه معاجلة على حتسينات إدخال سيجري الثانية، الدورة ويف     

 خالل التفكري نتائج إىل الثانية الدورة يف التصميم ويستند -األوىل الدورة يف

 :وهي األوىل، الدورة

   .التعلم بتدابري املتعلقة )RPP( التعلم تنفيذ خطة وضع  )١

 .العربية املدرسية الكتب مثل تعليمية مواد إعداد   )٢

  .واملتكلمني احملمولة الكمبيوتر أجهزة مثل التعليمية اإلعالم وسائل إعداد  )٣

 العالمات و والسبورات اإلجابة لصحائف ورقة مثل أخرى أدوات إعداد  )٤

 .واملكافآت

 الثانية الدورة االختبار وأسئلة املراقبة أوراق إعداد )٥

 .الثانية الدورة عمل قبل الطالب جلميع دروس إعطاء )٦
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 الطالب مجيع يفهم حىت متاما مفصلة تكون أن جيب املادة أن املعلم وأوضح )٧

 .مناقشتها سيتم اليت املواد

 التعاوين التعلم منوذج ابستخدام التعلم مراحل شرح إبعادة املعلمون يقوم )٨

 متابعة يف نشاطًا أكثر يكونون حبيث الطالب جلميع الفريق الختبارات

 .التعلم

 بشكل اجملموعة إىل الطالب ينضم حبيث جمموعته أمساء إعداد املعلم على  )٩

 ومنتظم جيد

   يف توجيههم أو الطالب توجيه يف نشاطا أكثر املعلمون يكون أن جيب )١٠

 .املناقشة

 العملب). 

 الباحثون خلص األوىل، الدورة خالل الواردة التفكري لنتائج ووفقا       

 حتسني إىل حتتاج األوىل الدورة خالل ستتخذ اليت اإلجراءات أن إىل واملراقبون

 .تنفيذها إعادة يتعني اليت الثانية للدورة

. الدرس بدء قبل االوىل دورة ابختبار الطالب إبعالم أوالً  املعلم يقوم

 مدخالت منحهم يتم منخفضة درجات على حيصلون الذين للطالب ابلنسبة

 على حيصلوا أن و�مل للتعلم نشاطًا أكثر يكونون حبيث املعلمني قبل من ودوافع
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 للطالب ابلنسبة. الثانية الدورة اختبار أسئلة على العمل عند أفضل درجات

 .عليها احلفاظ من يتمكنوا أن املعلمون �مل عالية، درجات على حيصلون الذين

 الثاين اإلجراء هبذا القيام فإن حد، أقصى إىل التعلم عملية تنفيذ يتم ولكي

 مع الطالب وتعاون يرام ما على تسري أن جيب اليت للمناقشات األولوية يعطي

 بعد. جمموعة كل ملناقشة نتيجة كل وعرض التعلم أنشطة تنفيذ يف جمموعتهم

 يهدف الذي االختبار مسألة أخرى مرة املعلم يعطي الثاين، اإلجراء هذا تنفيذ

 .تدريسه مت الذي التعلم حول الطالب تعلم درجات على احلصول إىل

 :التايل اجلدول يف الثانية الدورة يف الطالب دراسة نتائج رؤية وميكن

 ٤.١١ اجلدول

 الثانية الدورة الطالب تعلم نتائج اكتمال عن بيا�ت

الطالب اسم رقم  مكتمل غري كامله قيمه 

   كاملة ٨٥ ابييو زاكي ١

كاملةغري    ٧٠ ادي ادر�نشه فوترا ٢  
 

  كاملة ٨٥ امحد وهيو  ٣

  كاملة ٨٥ الدي فوترا �زوار ٤
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  كاملة ٨٥ الدين ادلني ٥

  كاملة ٨٠ ازري سور� فرااتما ٦

  كاملة ٩٠ بيال ايندريياين ٧

كاملةغري    ٦٠ دافا موال� سيناغا ٨  

  كاملة ٨٠ دييان فرا�ات ٩

  كاملة ٨٥ دمياس ايرلغا ١٠

  كاملة ٨٥ فهمي فشا ١١

  كاملة ٩٥ فيد� اوزرييا ١٢

كاملةغري    ٦٥ فيكري الغي فهري ١٣  

كاملةغري    ٧٠ فرييل سوليندرا ١٤  

  كاملة ٩٠ فيرتييا انيس هبشه ١٥

  كاملة ٩٥ غيلغ ريسكي فرااتما ١٦

  كاملة ٨٠ ايبنو زاكي ١٧

  كاملة ٩٥ جوان اينايه ١٨

  كاملة ٩٥ دمحم اوليا ١٩
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  كاملة ٨٠ دمحم اكرب ٢٠

كاملةغري    ٧٠ دمحم �زو ٢١  

كاملةغري    ٦٠ دمحمريضا فرااتما ٢٢  

  كاملة ٩٠ نزوا مهرياه ٢٣

  كاملة ٩٥ نزوا سهديين ٢٤

  كاملة ٩٠ رافلي دوي انساري  ٢٥

كاملةغري    ٧٠ ريسكي اردييانشه ٢٦  

ريسكي موليياندا  ٢٧
 سينغا

  كاملة ٨٥

  كاملة ٨٠ روسني افندي فوراب ٢٨

  كاملة ٩٥ سافريا ازهراه ٢٩

  كاملة ٨٥ اوليل البب ٣٠

  كاملة ٩٠ ويكا نوفييا� ٣١

  كاملة ٨٥ يوسريل امحد مهداين ٣٢

 ٧ ٢٥ ٢٦,٥٠ املبلغ

   ٨٢,٥ متوسط
X = ∑𝑥

𝑛
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X = 
  ٢٦٤٠ 

٣٢
   

X =  ٨٢,٥  

 الطالب تعلم أن مالحظة ميكن أعاله العربية اللغة تعلم نتائج جدول من

. ٨٢.٥ الدرجات متوسط بلغ حيث السابق عن كبري بشكل حتسن قد العرب

 السبعة الطالب سجل حني يف ،KKM درجات طالًبا ٢٥ حقق لذلك،

 .KKM من أقل اآلخرون

% ٧٨.١٢ الثانية الدورة خالل العربية اللغة تعلم درجات حساب ويبلغ

 تعلم استكمال يف ز�دة هناك أن مالحظة وميكن. الطالب عدد إمجايل من

 بشكل للنجاح التعلم أنشطة تصنيف يتم لذلك. مضى وقت أي من الطالب

 يف العربية ابللغة املتعلمني تعلم نتائج أن القول ميكن أد�ه، للحساب وفقا. جيد

املدرسة الثانوية اخلاصة  الطبيعية العلوم عشر احلادي الصف يف الثانية الدورة

 حققت قد وابلتأكيد جدا جيد بشكل عنها التعبري ميكناإلخالص به جاميب 

 .الكالسيكي االكتمال

P= 
 الطالب الذين يكملون  التعليم 

الطالب
× ۱۰۰% 
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P= 
٢٥ 

٣٢
× ۱۰۰% = ٧٨,١٢%  

 املراقبهج). 

 املعلمني أنشطة مراقبة) ١     

 معلمة وهي املراقبون شغلها اليت إجراؤها، مت اليت املالحظة ورقة   

املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص  يف العربية للغة كمدرسكونيت فريسمييايت  

 اختبار ابستخدام التعلم أنشطة خالل املعلمني ألنشطة كمراقببه جاميب  

 أنشطة على املالحظات نتائج إىل اإلشارة وميكن. التعاوين التعلم منوذج فريق

 :التايل اجلدول يف الثانية املرحلة يف التعلم أنشطة خالل املعلمني

 ٤.١٢ اجلدول

 املعلم نشاط مراقبة بيا�ت
 :وصف

 جداً  جيد=  ٤ جيد= ٣    متوسط=  ٢  أقل=  ١

 التقييم نقاط لوحظت اليت اجلوانب رقم

 ٤ ٣ ٢ ١ 

 مقدمة ١
 املواد شرح على قادرون الباحثة . أ

   √ 
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 .جيد بشكل

 √    .الطالب حتفيز باحثةلل ميكن  . ب 

 من الغرض تنقل املهنية الباحثة ج. 
 .التعلم

  √  

 التعلم شرح يف الباحثة خربةد.  
 التعاوين التعلم منوذج ابستخدام
 .الفريق الختبارات

   √ 

 األساسية األنشطة ٢
 .املواد شرح يف جدا جيد الباحثة .أ

   √ 

 يف الطالب توجيه باحثةلل ميكن .ب 
 .جمموعات

   √ 

 مسابقة أسئلة طرح يف حمقون الباحثة .ج 
 .مجاعية

  √  

 لتبادل الطالب دليل الباحثة مهارات .د 
 يف اجملموعة أصدقائهم مع األفكار
 .األسئلة على اإلجابة

  √  

 الطالب توجيه على الباحثة قدرة .ه 
 على اإلجابة يف فعال دور للعب

 .األسئلة

  √  

 √    الطالب مجيع على يعتادون املدرسني .و 
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 ابللغة التحدث على يعتادون الذين
 .العربية

 الدراسي الفصل يتقنون الباحثة .ز 
 مناقشة جمموعة كل إىل ويذهبون
 .للطالب

   √ 

  تغطيه ٣
 نتائج لشرح الطالب يوجهون الباحثة .أ

 .وإمتامها التعلم

   √ 

 يف الطالب لبعض الباحثة وقال .ب 
 .العربية يتكلموا أن اجملموعة

  √  

 مسألة الطالب يعطون الباحثة .ج 
 فهم لتعلم األوىل الدورة اختبارات
 .الطالب

  √  

 دراستها سيتم اليت املواد يبلغ الباحثة .د 
 .القادم االجتماع يف

   √ 

 ٣٦ ١٨   ٦٠=  اجملموع

 ٥٤ ٦٠=  النقاط جمموع

مرات مع نقاط اجلانب لوحظ وهو  ٤هو من أعلى درجة تسجيل من  ٦٠الرقم 
 .٦٠=  ١٥×  ٤نقطة مث  ١٥

 N= 𝑅
𝑆𝑀

 𝑥 ١٠٠% 



123 
 

 
 

N= 
٥٤

٦٠
 𝑥 ١٠٠%    

N=   ٩٠ %  

 دورة يف عليه كانت مما أفضل لتكون املعلم أنشطة مالحظة وميكن
 التعلم منوذج القيام خالل من الثانية الدورة يف العمل ينفذ املعلم بعد األوىل

 املراقب نتائج عن اعّرب  املالحظة املالحظة ل وفقا. الفريق مسابقة من التعاوين
 األقصى احلد. نقطات ٥٤ من درجة مراقب معدل مع ٩٠ يكون أنّ  جّدا جّدا

 كما الكبرية، الز�دة أن على يدل وهذا. نقطة ٦٠ هو كله للجانب للعالمة
 نشاطا وأكثر األسهل من جلعل للطالب الز�د الرقم هم املعلمني أن على يدل

 للحصول معا العمل فريق أيضا هم والطالب املعلمني هنا. الرصد على للحصول
 .املستفادة شيء من جديد شيء على

 الطالب أنشطة مراقبة) ٢

 خالل الطالبية األنشطة على املالحظات نتائج إىل اإلشارة وميكن   
 :التايل اجلدول يف الدورة من األوىل املرحلة يف التعلم أنشطة

 

 ٤.١٣ اجلدول

 الطالب نشاط مراقبة بيا�ت

 :وصف
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 جداً  جيد=  ٤ جيد= ٣    متوسط=  ٢  أقل=  ١

 التقييم نقاط  لوحظت اليت اجلوانب رقم

 ٤ ٣ ٢ ١ 

 ابستخدام املعلم حتية يتابعون الطالب ١
 العربية اجلمل

   √ 

 √    للتعلم ومتحمسون نشطون الطالب ٢

 √    املعلم شرح إىل يستمعون الطالب ٣

 √    مانيماك موضوع ٤

  √   املعلمني أسئلة على جييبون الطالب ٥

 √    املعلم اجتاه إىل يستمعون الطالب ٦

 املعلم توجيهات يتبعون الطالب ٧
 للمجموعة

   √ 

 اآلخرين مع يتواصلون الطالب ٨
 وأصدقائهم

  √  

 √    األصدقاء مع ويعملون يساعدون الطالب ٩

 فهمها يتم مل اليت املواد عن الطالب يسأل ١٠
 بعد

  √  

 √    اجملموعات مع األسئلة على العمل ١١

 يف نسبياً  و املناقشة جييدون الطالب ١٢
 هبم اخلاصة النقاش جمموعات

   √ 



125 
 

 
 

 √    االختبار يقام عندما متحمسون الطالب ١٣

 على واإلجابة التحدث حياولون الطالب ١٤
 العربية اللغة ابستخدام األسئلة

  √  

 االختبار أو التقييم يكملون الطالب ١٥
 النهائي

   √ 

 ٤٤ ١٢   ٦٠=  اجملموع

 ٥٦ ٦٠=  النقاط جمموع

مرات مع نقاط اجلانب لوحظ وهو  ٤هو من أعلى درجة تسجيل من  ٦٠الرقم 
 .٦٠=  ١٥×  ٤نقطة مث  ١٥

N= 𝑅
𝑆𝑀

 𝑥 ١٠٠% 

N= 
٥٦

٦٠
 𝑥 ١٠٠%    

N=  ٩٣,٣٣ %  

 الثاين للنشاط الدراسية الدورة خالل الطالب نشاط مالحظة على وبناء

 الذي قبل ذي من بكثري أفضل الثانية الدورة يف الطالب نشاط أن تبني أعاله

 القيم من جمموعة مع حتليله مت إذا جدا جيد بشكل عنه ويعرب٪ ٩٣.٣٣ إىل زاد

. نقطة ٦٠ هو للعالمة األقصى احلد أن حني يف نقطة ٥٦ درجة متوسط مع

 .نشط أنه على يصنف الثانية الدورة يف الطالب نشاط أن يثبت وهذا
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 الكالم يف الطالب مهارات مالحظة). ٣

 الكالم يف الطالب مهارات على املالحظات نتائج إىل اإلشارة وميكن       

 :التايل اجلدول يف الثانية املرحلة من الثانية املرحلة يف التعلم أنشطة خالل

 ٤.١٤ اجلدول

 الطالب عن التحدث مهارات مراقبة بيا�ت

 التقييم نقاط مؤشرات اجلوانب رقم 

 ٤ ٣ ٢ ١ 

 للطالب استعداد هناك . أ قيمة ذاتية ١
 العربية اللغة تعلم ملتابعة
 يف العربية اجلمل ابلقول
 التعلم حيدث مل حني

   √ 

 للتعلم متحمسون الطالب .ب

 الرد، بنشاط، يسأل(

 اليت املواد على التعليق

 ابستخدام) املعلمون يدرسها

 يعرفو�ا اليت العربية اللغة

  √  
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 التحدث يف الطالب رد هناك .ج

 العربية ابللغة املعلم مع

  √  

 الذين للطالب تكرمي هناك .د خارجي ٢

 مرة كل يف العربية يتحدثون

   √ 

 √    جديدة مفردات .ه

 ١٢ ٦   ٢٠=  اجملموع

 ١٨ ٢٠=  النقاط جمموع

نقاط املؤشر مرات مع  ٤ميكن أن يكون من أعلى درجة التهديف هو  ٢٠عدد 
 .٢٠=  ٥×  ٤مث  ٥مع كمية 

N= 𝑅
𝑆𝑀

 𝑥 ١٠٠% 

N= 
١٨

٢٠
 𝑥 ١٠٠%  

N=   ٩٠ % 

 منوذج ابستخدام التحدث مهارات تعلم الطالب مراقبة نتائج إىل استنادا

. للطالب التعلم ونتائج التغيريات حتسني على قادرة التعاونية فريق اختبار منوذج

 يف الطالب من التحدث مهارات أن تبني أعاله الثانية الدورة التعلم وقت يف

 جيدة وأعلن٪ ٩٠ إىل زادت واليت قبل ذي من بكثري أفضل هي الثانية الدورة
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 جداً  متحمسون والطالب العربية، اللغة تعلم أثناء ذلك مالحظة وميكن. جدا

 وتتعاون جمموعة، كل عن واملسؤول واالنضباط الدروس ألخذ جداً  ومتحمسون

 جدا، سعيدة تبدو أيضا الوجه تعابري. مبهمتها القيام يف جيد بشكل جمموعة كل

 جيعلها اجملموعة هذه تعلم يف الواقع يف ألنه التعلم أثناء املشبعة وغري نعسان، وليس

 ملقاطعة اجملموعة أصدقائهم بني البعض بعضهم ومساعدة معا جيد بشكل تعمل

 .املعلمون قدمها اليت مسابقة أسئلة

 انعكاس). ٤

 الدافع يف ز�دة هناك أن املعروف ومن الثانية للدورة املالحظة نتائج من  

 معرفة وميكن. الطبيعية العلوم عشر احلادي الصف العربية املواد يف الطالب لتعلم

 يف املالحظات من. الباحثون هبا أدىل اليت املالحظات خالل من التحسن هذا

 ثبت فريق مسابقة من التعاوين التعلم منوذج استخدام أن بقوة يظهر اجملال هذا

املدرسة الثانوية  عشر احلادي الصف من العربية ابللغة التحدث مهارات لتحسني

 .الطالب جاميباخلاصة اإلخالص به 

 جدول من إليها ينظر أن ميكن الباحثون، هبا أدىل اليت املالحظات يف

 متزايد، حنو على وحتسينات تغيريات هناك أن الكالم يف الطالب مهارات مراقبة
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 على اإلجراء هذا وإ�اء اإلجراءات من املزيد اختاذ إىل الباحثون حيتاج ال حبيث

. جاميباملدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به  يف عشر احلادي الصف طالب

 :التايل اجلدول يف املالحظات مالحظة وميكن

 التقييم نقاط اجلوانب مؤشرات رقم

اإلختبار 

 القبلي

 الدورة األوىل الدورة

 الثانية

٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ 

 استعداد هناك . أ قيمة ذاتية ١
 للطالب

 تعلم ملتابعة
 العربية اللغة

 اجلمل ابلقول
 يف العربية
 حيدث مل حني
 التعلم

 √     √     √ 

 الطالب .ب
 متحمسون

 يسأل( للتعلم
 الرد، بنشاط،
 على التعليق

 √    √     √  
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 يدرسها اليت املواد
) املعلمون

 اللغة ابستخدام
 يعرفو�ا اليت العربية

 رد هناك .ج

 يف الطالب

 املعلم مع التحدث

 العربية ابللغة

 √    √     √  

 تكرمي هناك .د خارجي ٢

 الذين للطالب

 يف العربية يتحدثون

 مرة كل

  √     √    √ 

 √     √    √   جديدة مفردات .ه

 ١٨ ١٥ ١٢ املبلغ

 %٩٠ %٧٥ %٦٠ متوسط

 الفريق الختبار التعاوين التعلم منوذج ابستخدام الباحثني جناح مؤشرات

 :يلي كما هي
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 .التعلم أثناء ومتحمس ابمللل، وليس ملعرفة، نشاطا أكثر تبدو الطالب ) أ

 الطالب جيعل الفريق الختبارات التعاوين التعلم منوذج ابستخدام التعلم  ) ب

 والطالب الطالب جتعل املناقشات مع ألنه العربية اجلمل قول على معتادين

 . معا والعمل البعض بعضهم إجاابت معرفة على

 النجاح يف والرغبة الرغبة  ج)  

 التعلم إىل واحلاجة تشجيع هناك د) 

 ومثل آمال هناك ه)

 .العربية ابللغة التحدث يف وحتسنات تغيريات حدثتو) 

 حيققوا مل أو يتمكنوا مل طالب ٧ هناك النهائية، االختبار لتجارب وفقاً 

 الذين الطالب وهم العربية ابللغة التحدث أو العربية اللغة تعلم استكمال

جر  املادة يف املدرسة حددهتا اليت KKM لـ وفقاً  ٧٠ ≤ درجة على حيصلون

 ≤ KKM درجة على حيصلون الذين الطالب هناكجمرور و حوار عن اهلوا�ت. 

 ال ذلك، على وبناء٪. ٧٨.١٢ من الكالسيكية إجناز نسبة مع شخصا ٢٥

  . بنجاح تصنيفه مت قد التنفيذ هذا ألن التالية الدورة حىت التنفيذ يستمر

 البحوث نتائج ج. مناقشة
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 فريق املسابقة التعاوين التعلم منوذج مع التعلم أنشطة أثناء املعلمة أنشطة. ١

 مهارات أن تبني الدورة قبل ما مرحلة يف أجريت اليت للمالحظات وفقا     

 االختبار نتائج من هذا رؤية وميكن جدا، منخفضة تزال ال الطالب من التحدث

 من مالحظة بعد. الفريق مسابقة من التعاوين التعلم منوذج تنفيذ قبل تعطى اليت

 تطبيق خالل من العربية اللغة تعلم أنشطة يف املعلمني أنشطة على الباحثني قبل

 خالل املعلم نشاط أن يظهر أ� دورة يف االنقسام التعاونية النمذجة فريق مسابقة

 يزال ال التعلم، يف. الضعف ونقاط العيوب من العديد لديه يزال ال التعلم عملية

 املعلمني قدرة حيث من املثال سبيل على القصور أوجه من العديد الباحثني لدى

 قول يف خاصة فهمها الطالب على الصعب من يزال ال اليت املواد شرح على

 العربية اجلمل من الكثري الطالب مجيع يقول ال حبيث صغري فالوقت العربية، اجلمل

 بعض هناك ولكن. الباحثني نقص سبب هو هذا .لغة جمرد أ�ا من الرغم على

 الطالب مثل التعلم أنشطة سياق يف سواء عنها التعبري يتم تزال ال اليت اجلوانب

 املعلم وأوضحها وببطء حقا العربية اللغة تعلم مواد فهم يف صعوبة جيدون الذين

 مث العربية ابللغة التحدث يف جدا صعب أمر وهو العربية، اجلمل نطق وكذلك

 الطالب قبل من هبا والتحدث فهمها ميكن اليت جدا سهلة مفردات سيعطي املعلم
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 احلصول يتم ، املراقبون هبا يقوم اليت املعلمني أنشطة مراقبة من. يفتقرون الذين

 .جيدة أ�ا على وتصنف٪  ٨٠ بنسبة عليها

 على الباحثون يعمل األوىل، الدورة على االنعكاسات نتائج إىل واستنادا  

 هبا يقوم اليت املعلمني نشاط مراقبة من. الثانية الدورة على حتسينات إدخال

 جيد بشكل وتصنيفها٪  ٩٠ بنسبة عليها احلصول يتم ، الثانية الدورة يف املراقبون

 .للغاية

 فريق املسابقة التعاوين التعلم منوذج مع التعلم أنشطة أثناء الطالب أنشطة. ٢

 مع مت التعلم نشاط خالل األوىل الدورة يف الطالب أنشطة مراقبة نتائج

جر جمرور و حوار عن  املواد على التعاوين التعلم فريق اختبار من الدراسة منوذج

 تكون حيث نسبياً  جيد الطالب نشاط أن الفعاليات هذه أظهرتاهلوا�ت 

 أو يتمكنوا مل الذين الطالب بعض هناك يزال ال ذلك، ومع%. ٨١.٦٦ نسبة

 أن إىل ذلك ويرجع. التعلم يف ونشطوا العربية ابجلمل التحدث على اعتادوا

 مرة العربية اللغة يتعلموا ال حىت اإلعدادية املرحلة خرجيي من هم الطالب بعض

 الدورة يف الضعف نقاط على للتغلب. أبداً  العربية الكلمات يتحدثون وال واحدة

 .الثانية الدورة يف التعلم أنشطة تنفيذ يتم األوىل،
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 يف ز�دة حدثت الثانية، الدورة يف الطالب نشاط مالحظة على وبناء

 الدورة يف السابق يف بلغت نشطة املائة يف ٩٣.٣٣ بنسبة الطالب، نشاط

 أوجه هناك تزال ال ولكن النشطة الفئة مع فقط املائة يف ٨٠ نسبة إىل وصلت

 .قصور

فريق  التعاوين التعلم منوذج مع التعلم أنشطة خالل الطالب تعلم نتائج .٣

 املسابقة

 أي دورة، كل يف الدراسية الفصول يف الطالب جناح معدل ازداد وقد

 إىل األوىل الدورة يف وارتفع ٧٣.٤ مبعدل التمهيدية االختبارات خالل من

 النتائج زادت وابملثل،. ٨٢.٥ إىل الثانية الدورة يف أخرى مرة ارتفع مث ٧٧.١٨

 بنسبة املسبقة االختبارات خالل من أي دورة، كل يف للطالب الكالسيكية

 الدورة يف أخرى مرة زادت مث٪ ٦٢.٥ إىل األوىل الدورة يف وزادت٪ ٤٠.٦٢

 ٪.٧٨.١٢ إىل الثانية

 التعاوين التعلم منوذج تنفيذ أن نستنتج أن ميكن أعاله البحث نتائج من

 .العربية ابللغة التحدث يف الطالب مهارات حيسن أن ميكن فريق مسابقة من

 منوذج مع التعلم أنشطة خالل العربية ابللغة التحدث يف الطالب مهارات .٤

 فريق املسابقة التعاوين التعلم
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 قبل ما مرحلة يف العربية ابللغة التحدث يف الطالب مهارات نسبة بلغت      

 الدورة يف أخرى مرة زادت مث% ٧٥ إىل األوىل الدورة يف وزادت% ٦٠ االختبار

 التعلم منوذج تنفيذ أن نستنتج أن ميكن التقييم نتائج من%. ٩٠ إىل الثانية

 ابللغة التحدث يف الطالب مهارات حيسن أن ميكن فريق مسابقة من التعاوين

 للعلوم عشر احلادي الصف يفجر جمرور و حوار عن اهلوا�ت  املواد يف العربية

 .املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميب الطبيعية
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة  . أ
 احلادي الصف يف ابحثون أجراها اليت الدراسة نتائج معطيات دراسة على بناء

 على احلصول مت ،املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميب الطبيعية للعلوم عشر

 :التالية االستنتاجات

 مهارات حتسني على كبري بشكل قادر مسابقةفريق  التعاوين التعلم منوذج .١

 مهارات تعلم عملية يف نشاطا أكثر هم والطالب ابللغة، التحدث يف الطالب

 بطريقة إجراؤها يتم اليت جمموعات يف الفصول تصميم مع العربية ابللغة التحدث

 .وممتعة منظمة

 فهم الطالب على السهل من جيعل مسابقة فريق التعاوين التعلم منوذج تنفيذ .٢

 تدريب يتم ألن أخرى مرة والكشف اجلديدة املفردات اللتقاط وأسهل الدروس

 .التعاوين التعلم منوذج مسابقة مع مباشرة العربية ابللغة التحدث على الطالب

 يف بعضهم ألن العربية ابللغة التحدث على قادرين غري الطالب بعض يزال ال .٣

 اإلطالق، على العربية اللغة يتعلموا مل الذين اإلعدادية املرحلة خرجيي من الواقع

 .العربية اجلمل أو املفردات نطق عليهم يصعب لذلك
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 بنسبةفريق مسابقة  وقت يف العربية ابللغة التحدث يف الطالب مهارات كانت .٤

 إىل الثانية الدورة يف أخرى مرة زادت مث٪ ٧٥ إىل األوىل الدورة يف وزادت٪ ٦٠

٩٠.٪ 

 قرتاحاتالا  . ب

 جداً  املفيدة االقرتاحات بعض هناك به، القيام مت الذي البحث نتائج إىل استناداً   

 واالقرتاحات. املدرسة الثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميب  إىل الباحثون قدمها اليت

 :هي

 اسرتاتيجيات أو ذجمنو  أو أساليب تطبيق العربية اللغة دراسات يف املعلمة من يتوقع .١

 .التعلم يف وحتسناً  تطوراً  أكثر الطالب جعل أجل من الدراسية الفصول يف تعلم

 مرجعاالثانوية اخلاصة اإلخالص به جاميب  مدرسة تكون أن البحث هذا مع �مل .٢

 . الفريق الختبار التعاوين التعلم منوذج ابستخدام املستقبل يف العربية اللغة لتعلم
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Lampiran I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP I : SIKLUS I) 

Sekolah    :MAS Al Ikhlas Bah Jambi 

Mata Pelajaran    :Bahasa Arab 

Kelas/Semester   :  XI/ 1 

Materi Pokok     : حروف الجرّ    

Tahun Ajaran    : 2020/2021 

Alokasi Waktu    : 60 Menit (1 Kali Pertemuan) 

A. Kompetensi Inti 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah  

4. Kompetensi Inti (KI 4): 
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Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, serta bertindak secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 

arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang di wujudkan 

dalam semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan belajar. 

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara 

memberitahu  dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait 

topik (حروف اجلر), mendeskrpiksikan secara sederhana unsur kebahasaan, 

dan struktur teks (حروف اجلر) 

4.1 Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dan tulisan dengan 

menggunakan struktur kalimat   ّحروف اجلر  

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

3.1.1 Menjelaskan isi teks yang di dengar yang berkaitan ( ّحروف اجلر) 

3.1.2 Menerapkan isi teks bacaan yang terkait topic  ( ّحروف اجلر) 

2.1.1 Menyusun teks tulis yang terkait topic  ( ّحروف اجلر) 

. D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat penggunaan huruf jar dalam berdialog 

2. Siswa dapat penyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dengan 

menggunakan struktur kalimat diatas. 
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  E. Materi pembelajaran : حروف اجلرّ    

 حروف اجلّر:

 termasuk من هوا�يت الرسم diantara  = القراءة هوا�يت من ،dari= جاكرات .ِمْن:جئُت من١

 ke dan pada: . إىل٢

         diatas dan wajib: . على۳

 di, didalam dan pada:  . يف٤

   dengan dan di:  . ب٥

 seperti: .ك ٦

 untuk dan kepunyaan: . ل ٧

 

F.  Model/Metode Pembelajaran 

1.      Kooperatif/diskusi  

2.      Permainan/quis 

3.  Metode bernyanyi 

G. Media dan Alat  

     Media: -   Laptop 

                      -   Infokus    

   Alat/Bahan: 

- Papan tulis 

- Spidol 
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H. SumberPembelajaran 

- Buku Terjemahan dari Percakapan-Percakapan di Kitab “Al `Arobiyyah 

Baina   Yadaika” 

- Buku Matan Jurmiyyah 

- Kamus percakapan Bahasa Arab 

 

I. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
No

. 
Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 
1. Memulai pembelajaran dengan salam dan Do’a 

2. Absensi siswa 

3. Memotivasi siswa untuk belajar bahasa arab 

4. Memberikan apersepsi kepada siswa 

5. Menjelaskan tujuan belajar sekarang yaitu siswa 

mampu bertanya jawab dengan struktur kalimat  

 حروف اجلر

 

10 
menit 

2. Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan guru menjelaskan tentang  

 serta fungsinya حروف اجلر

2. Siswa menghafal dhamair dan huruf jar 

3. Guru membuat contoh kalimat dengan menggunakan 

struktur kalimat tersebut dan siswa mengulanginya 

4. Guru menyuruh siswa membuat kalimat dengan 

menggunakan struktur kalimat tersebut 

5. Guru menyuruh siswa tampil kedepan bertanya jawab 

dengan menggunakan struktur kalimat tersebut. 

 

 

40 
menit 
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No
. 

Kegiatan  Waktu 

3.  Penutup 

1. . Menyimpulkan sekaligus memberikan pengertian 

yang jelas 

2. b. Penguatan dengan bertanya secara lisan kepada 

siswa informasi yang dipahaminya tentang wacana 

lisan tersebut. 

3. Menginformasikan kepada siswa tentang pelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya 

4. Salam 

 

10 

menit 

 

A. PENILAIAN 

1. Penilaian hasil  

1). Prosedur penilaian : Dilaksanakan selama proses pembelajaran 

2). Jenis penilaian : Aktivitas diskusi 

3). Bentuk penilaian  : Pengamatan  

4). Alat penilaian : Lembar pengamatan dan kriteria penilaian  

2.  penilaian proses 

1). Prosedur penilaian : dilakukan pada akhir pembelajaran 

2). Jenis penilaian : Menjawab soal quiz dan keterampilan berbicara 

3). Bentuk penilaian : Subjektif dan objektif 

4). Alat penilaian : Soal evaluasi dan kunci jawaban 

   

BahJambi, 11 Agustus 2020 
 
Kepala Madrasah MAS                                                           Guru kelas XI 
Al Ikhlas Bah Jambi 

 
  

 

Nurlaily, S.Ag.       Kunti Presmiati, S.S 
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Lampiran II 

RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP II: SIKLUS II) 

Sekolah   : MAS Al Ikhlas Bah Jambi 

MataPelajaran  : BahasArab 

Kelas/Semester  : XI/ 1 

Materi Pokok  : Dialog tentang اهلوا�ت yang berstruktur حروف جر  

Tahun Ajaran  : 2020/2021 

Alokasi Waktu  : 60 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi : Berbicara / Kalam Mengungkapkan informasi lisan 

bentuk paparan atau dialog tentang اهلوا�ت yang berstruktur حروف جر 

B. Kompetensi Dasar  

1. Menyampaikan gagasan dalam bentuk paparan dan dialog secara lisan 

dengan lafal yang tepat 

2. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar tentang 
 اهلوا�ت

3. Menyampaikan informasi sederhana secara lisan sesuai konteks 

C.  Indikator  

1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang 

tepat  

2. Mendemonstrasikan materi hiwar tentang اهلوا�ت secara berkelompok  

3. Melakukan dialog tentang اهلوا�ت sesuai keadaan masing-masing siswa 

secara berpasangan  
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4. Dapat menyebutkan ungkapan berpola  yang berkaitan   حروف جر 

dengan tema اهلوا�ت 

5. Menunjukan perilaku siswa yang religious, disiplin, gemar membaca, 

rasa ingintahu, menghargai prestasi, cermat, kerjasama, mandiri, berani 

mencoba, kreatif, lapang dada dan tanggung jawab 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang 

tepat 

2. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar  

3. Mengembangkan perilaku siswa agar gemar berbicara, berani mencoba, 

menghargai prestasi, tanggung jawab. 

E. Materi Pembelajaran  

 ؟هللا اايتك يا عبد اما هواملدرس : 

 ت سومارهذه وللّرسم ص خاح جناي لّرسم, عنداييت اعبدهللا : هو

 جّيد ياعبدهللا م ّسارنت أسم مجيل, ا رهذّرس : ملدا

هذه ت ونااحليواسم حديقة ا رهذولبيت, اسم ا رهذذ ! ستاأنضر يا اعبدهللا :  
خلّط ا اهذوغريها, و لكويف و الّثلث و الّرقعة و الّنسح امثل  لعربّية ط اخلطوا

      ملعاا القومي يف هذي املستواعلي  .لبطولة س احصل علي كأ

نا مجيلة, يا الوانت تستعمل ا, أخلّط مجيل جّدا اعظيم,............هذّرس : ملدا
 ؟عبدهللا

ب لّطالاسة, رملدم اماب أنظر! هم طّالواسة رملداسم ا رهذذ. ستاأعبدهللا : نعم يا
 م لقدا ة كرن يلعبو
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 ة لّطائرة الكرو الّسّلة ا ةكرن هّن يلعبوت, مللعب للبنااسم ا رهذّرس : وملدا 

 سومايت ريف ان أللواستعمل كّل انا أعبدهللا :  

 فا وا ممعرّسامن رتكوأن جووأريا عبدهللا , ا نت ترسم جّيدّرس : أملدا 

 دملقاع األسبوالقومي جباكرتا يف ي املستوالّرسم علي ض ايف معرك عبدهللا : سأشرت 

F. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 
Pendekatan : Kontekstual 

Metode  : ceramah interaktif, diskusi, Tanya jawab 

Model   : Group ressume 
 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
N
o. 

Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 
Persiapan 

1. Kursi diatur agar dapat duduk berkelompok 

2. Menyiapkan peralatan/media, seperti laptop, soundsystem , 

dan LCD 

3. Mengucap salam berdoa  

4. Menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-sapaan 

5. Mengecek kehadiran siswa sebelum dimulai pembelajaran 

6. Mengecek kesiapan belajar siswa berupa alat tulis dll 

7. Orientasi : 

a) Menginformasikan materi yang akan di pelajari (ingin 

tahu) 

b) Membacakan materi yang akan dibahas terlebih dahulu 

(kerjasama) 

 

 

10 
menit 
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N
o. 

Kegiatan  Waktu 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru memperkenalkan mufrodat baru (rasa ingin tau) 

2. Memberikan mufrodat baru yang berkaitan dengan materi 

 الھوایات

3. Guru menceritakan wacana materi yang akandiajarkan 

4. Guru menstimulus tentang materi (kerja sama) 

5. Guru memperkenalkan dan menyebut hoby-hoby yangada 

(disiplin, kerja sama) 

Elaborasi 

1. Guru mempersiapkan pembelajaran menggunakan 

permainan Do-Mi-Kado (kerja sama) 

2. Guru mendemonstrasikan materi hiwar yang akan 

diajarkan (rasa ingin tahu) 

3. Guru membagi beberapa kelompok, setiap kelompok 

mixsimal 6 orang dan memainkan lagu Do-Mi-Kado 

dalam mempraktekan hiwar (kerja sama) 

4. Guru memberi waktu untuk membikin hiwar secara 

berpasangan (kerja sama) 

Konfirmasi 

1. Guru membimbing siswa untuk mengoreksi segala 

kekurangan dari praktek berbicara wacana yang telah 

dipraktekan (peduli sosial) 

2. Guru mengevaluasi pembelajaran dan memberikan umpan 

balik (peduli sosial) 

3. Meminta siswa untuk menilai hasil dialog dari temannya 

 

40 
menit 

3.  Penutup  
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N
o. 

Kegiatan  Waktu 

1. Bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan pelajaran 
(tanggung jawab) 

2. Memberi motivasi pada siswa diakhir pembelajaran (tanggung 
jawab) 

3. Memberikan tugas rumah kepada siswa (cermat, tanggung 
jawab) 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam 

10 
menit 

 

H. Sumber, Bahan, dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Pembelajaran 

a. LKS HIKMAH AKIK PUSAKA 

b. Kamus Almunawir Arab Indonesia 

c. Buku metode Permainan-permainan edukatif dalam belajar bahasa 

Arab 2011 

2. Media Pembelajaran 

a. Memakai kartu, gambar, kertas kosong 

B. PENILAIAN 

2. Penilaian hasil  

1). Prosedur penilaian : Dilaksanakan selama proses pembelajaran 

2). Jenis penilaian : Aktivitas diskusi 

3). Bentuk penilaian  : Pengamatan  

4). Alat penilaian : Lembar pengamatan dan kriteria penilaian  

2.  penilaian proses 

1). Prosedur penilaian : dilakukan pada akhir pembelajaran 

2). Jenis penilaian : Menjawab soal quiz dan keterampilan berbicara 

3). Bentuk penilaian : Subjektif dan objektif 

4). Alat penilaian : Soal evaluasi dan kunci jawaban 
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Lampiran III 

���﷽ 

Soal Pre-Test 

 

1. Bacalah kata-kata di bawah ini  dan sekaligus terjemahkan ke dalam bahasa 

indonesia 

        سال –صال  

         أمل  -عمل 

          تني  - طني 

 قلب - كلب 

 

2. Terjemahkan kalimat bahasa arab tersebut dan tirukan kalimatnya 

a. - نطة وقعت ضحكت منها القطة ابء بطة نطت  

. Menguji siswa dalam pengucapan bunyi ط dan ت 

b.- لكّل مقام مقال ولكّل مقال مقام 

Menguji siswa dalam pengucapan bunyi ق  dan  ك 

 

3. Sempurnakanlah kalimat berikut dengan kata yang sesuai ! 

 

  ........سافرت من الياابن إىل واشنطن جًوا ب

       Ini untuk menguji suara (ط) 
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4. Buanglah kata yang tidak mirip susunannya dengan kata-kata yang lain ! 

عريف –دفوف  –صفوف  –قطوف   

5. (1) Bacalah surah Al-Asr (yang sudah dihafal) 

Murid membaca : 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ١َواْلَعْصِر (  ) ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ٢() ِإنَّ اْإلِ

٣َوتـََواَصْوا اِبحلَْقِّ َوتـََواَصْوا اِبلصَّْربِ ( ) 

 Fungsinya di sini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

pengucapan bunyi ص. 
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Lampiran IV 

Kunci Jawaban  

Soal pre Test  

1. a. Sampai – mengalir 

b. Pekerjaan – harapan  

c. Tanah – buah tin  

d. Anjing – hati  

2. a. Seekor itik melompat-lompat dan jatuh, lalu si kucing menertawakannya 

b. setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing dan untuk setiap 

perkataan memiliki tempat masing-masing 

ةالطائر  .3  

 عريف .4

5. Huruf  ص terletak pada:  الصرب –تواصوا  –تواصوا  –صاحلات  –عصر  
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Lampiran V 

Soal Siklus I 

 

1. Di bawah ini yang merupakan huruf jar kecuali........... 
a.   َج                                                                 c. ك 
b. ِمن                                                                d. ب 

 ...........artinya ِمن .2
a. Kepada                                                        c. Dari 
b. Untuk                                                          d. Dengan 

3. Perhatikan huruf-huruf di bawah ini ! 
 ب .1            

 ك .2
 ھم .3
 من .4
 ھو .5

Dari huruf-huruf diatas, nomor berapakah yang merupakan huruf jar........ 
a. 1, 2 dan 3                           c. 2, 3 dan 5 
b. 1, 2 dan 4                           d. 3, 4 dan 5 
 

4. Susunlah huruf-huruh di bawah ini dan garis bawahi manakah yang termasuk 

huruf jar majrur. 

a.  املدرسة –رجعت  –من  
b.  السوق –اشرتيت  –يف  –قلما  
c.  على –نظرت  –السماء  

 
5. Carilah huruf jar majrur yang terdapat pada ayat al-qur`an surah al-baqarah 
dari ayat 1-5 yang berada dibawah  kotak berikut ini dan garisilah mana kalimat  
yang sesuai.  
 

      

 

 

  

 

 

١( ابلغيب  

٢( يف االرض  

٣(للمتقني   

   )١ فيه هدى

الذين يؤمنون )٢  

التفسدوا )٣  
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Lampiran VI 

Kunci Jawaban  

Soal Siklus I 

1. a. ج 

2. c. Dari 

3. b. 1,2 dan 4 

4. a.   رجعت من املدرسة  

b. اشرتيت قلما يف السوق 

c. نظرت على السماء         

5.         

 

 

 

 

 

a.فيه هدى للمتقني= (٣-( ١     

b.  الذين يؤمنون ابلغيب= (١-(٢   

c. التفسيدوا يف االرض  = (٢- (٣  

    

 

١( ابلغيب  

٢( يف االرض  

٣(للمتقني   

   )١ فيه هدى

الذين يؤمنون )٢  

التفسدوا )٣  
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Lampiran VII 

 

Soal Siklus II 

Siswa maju ke depan untuk berdialog bersama dengan teman 

kelompoknya kemudian carilah mana jar majrur yang terdapat pada hiwar tersebut 

لسََّالُم َعَلْيُكمْ ا  حمّمد 
 َوَعَلْيُكُم السََّالم

 
 ,عمر, َبْكر

 عثمان
 علي

ًعا؟ يـْ  حمّمد َكْيَف َحاُلُكْم مجَِ
 ,عمر, َبْكر َحنُْن ِخبَْريٍ َواحلَْمُد هلل، َوأَْنَت؟

 عثمان
 علي

ْي ُحمَمَّد. َما اْمسَُك؟َوَأَ� َكذِلك، هيَّا بِنا نـَتَـَعاَرُف ِإْمسَنا ِمْن قـَْبُل.  ِإمسِْ  حمّمد 
ْي َبْكر  َبْكر ِإمسِْ

 حمّمد َوأَْنَت؟
ْي ُعَمر  عمر ِإمسِْ

 حمّمد َوأَْنَت؟
ْي ُعْثَمان  عثمان ِإمسِْ

 حمّمد َوأَْنَت؟
ْي َعِليّ   علي ِإمسِْ

تـََعاَرفْـَنا ِإْمسََنا اآلَن. التَّاِيلْ هيَّا بَِنا نـَتَـَعارَُّف َمْسَكنَـَنا، فََأمَّا َأَ� ِمْن 
َجاَكْراَت، َواآلن َأْسُكُن ِيفْ َشارِِع ُسْوِدْيرَمان َرْقِم َواِحَدة. ِمْن أَْيَن أَْنَت 

 حمّمد
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 َ� َبْكر َوأَْيَن َتْسُكُن اآلَن؟
َواآلن َأْسُكـُن ِيف َشارِِع ُسوَْكْرنـَْو َحتَّا َرْقِم َثَالثَةَأَ� ِمْن اَبْنُدْونج،   َبْكر 

 حمّمد ِمْن أَْيَن أَْنَت َ� ُعَمر َوأَْيَن َتْسُكُن اآلَن؟
 عمر َأَ� ِمْن ُسْورَااَبَ�، َواآلَن َأْسُكُن ِيف َشارِع َأْمحَد َ�ِينْ َرْقِم َمخَْسة

َوأَْيَن َتْسُكُن اآلَن؟ِمْن أَْيَن أَْنَت َ� ُعْثَمان   حمّمد 
َعة  عثمان َأَ� ِمْن َجْوقَجاَكْراَت، َواآلَن َأْسُكُن ِيف َشارِع َأْمحَد َدْحَالن َرْقِم َسبـْ

 حمّمد َوِمْن أَْيَن أَْنَت َ� َعِلّي َوأَْيَن َتْسُكُن اآلَن؟
ِم ِتْسَعةَأَ� ِمْن َمْيَدان، َواآلَن َأْسُكُن ِيف َشارِع َمْرَدْيَكا َرقْ   علي 

تـََعاَرفْـَنا َمْسَكنَـَنا اآلَن. التَّاِيلْ هيَّا بَِنا نـَتَـَقاَسُم َعْن ِهَوايـَتَـَنا، فََأمَّا 
 ِهَواَيِيتْ الِقرَاَئُة، َما ِهَوايـَُتِك َ� َبْكر؟

 حمّمد

 َبْكر ِهَواَ�تِـي الِكَتابَةُ 
 حمّمد َما ِهَوايـَُتِك َ� ُعَمر؟

الّرَِ�َضةُ ِهَواَ�تِـي   عمر 
 حمّمد َما ِهَوايـَُتِك َ� ُعْثَمان؟

 عثمان ِهَواَ�تِـي الرَّْسمُ 
 حمّمد َما ِهَوايـَُتِك َ� عمر؟

 عليّ  ِهَواَ�تِـي الصَّْيدُ 
َرة هيَّا بِنا نـَتَـَقاَسُم  أَنـُْتْم َمتِْلُكْوَن اِهلَوايََة اَحلَسَنَة َوالنَّاِفَعَة. َواآلن اآلِخيـْ

أَْمِنيَِّتَنا. أَمَّا َأَ� أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن ُمَدّرَِسًة. َوَما ِبَك َ� َبْكر، َما َعْن 
 أَْمِنيـَُّتَك؟

 حمّمد

 َبْكر أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن َكاتًِبا
 حمّمد َما أَْمِنيـَُّتَك َ� ُعَمر؟
ًبا  عمر أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن طَِبيـْ
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ُعْثَمان؟َما أَْمِنيـَُّتَك َ�   حمّمد 
 عثمان أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن َرسَّاًما
 حمّمد َما أَْمِنيـَُّتَك َ� ُعَمر؟

 عليّ  أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن َرُجَل َأْعَمالٍ 
َنا  أَنـُْتْم َمتِْلُكْوَن اَألْمِنيََّة اَحلَسَنَة َوالنَّاِفَعَة. َأَ� َمْسُرْوٌر مبَُقاَمسَِتَنا َعْن ِامسِْ

َوَمْسَكِنَنا َوِهَوايَِتَنا َوأَْمِنيَِّتَنا. َنْدُعـو َهللا َكـْي َمـا نـَتَـَمـىنَّ َأَجـابَـَهـا هللاُ 
 تَــَعـاَىل آِمْني... ِإَىل اللَِّقاءِ 

 حمّمد

 ,عمر, َبْكر آِمْني. َمَع السََّالَمة
 عثمان
 علي
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Lampiran VIII  

Kunci jawaban  

Soal Siklus II 

Jar majrur yang terdapat pada hiwar di bawah ini  

لسََّالُم َعَلْيُكمْ ا  حمّمد 
 َوَعَلْيُكُم السََّالم

 
 ,عمر, َبْكر

 عثمان
 علي

ًعا؟َكْيَف َحاُلُكْم  يـْ مجَِ  حمّمد 
 ,عمر, َبْكر َحنُْن ِخبَْريِ  َواحلَْمُد هلل، َوأَْنَت؟

 عثمان
 علي

ْي ُحمَمَّد. َما اْمسَُك؟  حمّمد َوَأَ� َكذِلك، هيَّا بِنا نـَتَـَعاَرُف ِإْمسَنا ِمْن قـَْبلُ . ِإمسِْ
ْي َبْكر  َبْكر ِإمسِْ

 حمّمد َوأَْنَت؟
ْي ُعَمر  عمر ِإمسِْ

 حمّمد َوأَْنَت؟
ْي ُعْثَمان  عثمان ِإمسِْ

 حمّمد َوأَْنَت؟
ْي َعِليّ   علي ِإمسِْ

تـََعاَرفْـَنا ِإْمسََنا اآلَن. التَّاِيلْ هيَّا بَِنا نـَتَـَعارَُّف َمْسَكنَـَنا، فََأمَّا َأَ� ِمْن 
َجاَكْراتَ ، َواآلن َأْسُكنُ  ِيفْ َشارِِع ُسْوِدْيرَمان َرْقِم َواِحَدة. ِمْن أَْيَن 

 أَْنَت َ� َبْكر َوأَْيَن َتْسُكُن اآلَن؟

 حمّمد

 َبْكر َأَ� ِمْن اَبْنُدْونج، َواآلن َأْسُكـُن ِيف َشارِِع ُسوَْكْرنـَْو َحتَّا َرْقِم َثَالثَة
 حمّمد ِمْن أَْيَن أَْنَت َ� ُعَمر َوأَْيَن َتْسُكُن اآلَن؟
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 عمر َأَ� ِمْن ُسْورَااَب�َ ، َواآلَن َأْسُكُن ِيف َشارِع َأْمحَد َ�ِينْ َرْقِم َمخَْسة
 حمّمد ِمْن أَْيَن أَْنَت َ� ُعْثَمان َوأَْيَن َتْسُكُن اآلَن؟

َعة  عثمان َأَ� ِمْن َجْوقَجاَكْراتَ ، َواآلَن َأْسُكُن ِيف َشارِع َأْمحَد َدْحَالن َرْقِم َسبـْ
؟َوِمْن أَْيَن أَْنَت َ� َعِلّي َوأَْيَن َتْسُكُن اآلنَ   حمّمد 

 علي َأَ� ِمْن َمْيَدان، َواآلَن َأْسُكُن ِيف َشارِع َمْرَدْيَكا َرْقِم ِتْسَعة
تـََعاَرفْـَنا َمْسَكنَـَنا اآلَن. التَّاِيلْ هيَّا بَِنا نـَتَـَقاَسُم عْن ِهَوايـَتَـَنا، َفَأمَّا 

 ِهَواَيِيتْ الِقرَاَئُة، َما ِهَوايـَُتِك َ� َبْكر؟
 حمّمد

الِكَتابَةُ  ِهَواَ�تِـي  َبْكر 
 حمّمد َما ِهَوايـَُتِك َ� ُعَمر؟

 عمر ِهَواَ�تِـي الّرَِ�َضةُ 
 حمّمد َما ِهَوايـَُتِك َ� ُعْثَمان؟

 عثمان ِهَواَ�تِـي الرَّْسمُ 
 حمّمد َما ِهَوايـَُتِك َ� عمر؟

 عليّ  ِهَواَ�تِـي الصَّْيدُ 
َرة هيَّا بِنا نـَتَـَقاَسُم  أَنـُْتْم َمتِْلُكْوَن اِهلَوايََة اَحلَسَنَة َوالنَّاِفَعَة. َواآلن اآلِخيـْ

َعْن َأْمِنيَِّتَنا. أَمَّا َأَ� أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن ُمَدّرَِسًة. َوَما ِبَك َ� َبْكر، َما 
 أَْمِنيـَُّتَك؟

 حمّمد

 َبْكر أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن َكاتًِبا
 حمّمد َما أَْمِنيـَُّتَك َ� ُعَمر؟
ًبا  عمر أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن طَِبيـْ

 حمّمد َما أَْمِنيـَُّتَك َ� ُعْثَمان؟
 عثمان أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن َرسَّاًما
 حمّمد َما أَْمِنيـَُّتَك َ� ُعَمر؟

 عليّ  أََمتَىنَّ َأْن َأُكْوَن َرُجَل َأْعَمالٍ 
َنا  أَنـُْتْم َمتِْلُكْوَن اَألْمِنيََّة اَحلَسَنَة َوالنَّاِفَعَة. َأَ� َمْسُرْوٌر مبَُقاَمسَِتَنا َعْن ِامسِْ

َوَمْسَكِنَنا َوِهَوايَِتَنا َوأَْمِنيَِّتَنا. َنْدُعـو َهللا َكـْي َمـا نـَتَـَمـىنَّ َأَجـابَـَهـا هللاُ 
 حمّمد
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 تَــَعـاَىل آِمْني... ِإَىل اللَِّقاءِ 
 ,عمر, َبْكر آِمْني. َمَع السََّالَمة

 عثمان
 علي
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Lampiran IX  

���﷽ 

Soal Post-Test 

الحوار   

 حسني  : َعَلى اْلِفْكَرِة, َكِم السَّاَعِة ْاَالَن؟

)..........٦حسن  :   

التَّاِسَعِة؟حسني  : أَْيَن التِّْلِمْيُذ ِىف السَّاَعِة   

)..........٧حسن  :   

 حسني  : أَْيَن ْاالُمُّ ِىف السَّاَعِة التَّاِسَعة؟

)..........٨حسن  :    

 حسني  : ُشْكرًا

)..........ّعْفًوا٩حسن  :   

 حسني  : ِإَىل اِلَقاءَ 

)..........١٠حسن  :   

 علي   : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

) ..........١فاطمة :   

 علي   : َمَساُء ْاَخلْري؟ 

).........٢فاطمة :   

 علي   : َكْيَف َحاُلِك, َ�اُْخِيتْ؟

).........٣فاطمة :   

 علي   : َعَلى اْلِفْكَرِة, َهْل أَنِت َصاِئَمٌة ؟

)........٤فاطمة :   

 علي   : َهْل ُحمََمُد َو َخِدْجيَُة َصِئَماِن ؟

).......٥فاطمة :   
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Lampiran X 

Kunci Jawaban  

Soal Post Test 

 

Jawabannya yang bergaris bawah  

 حسني  : َعَلى اْلِفْكَرِة, َكِم السَّاَعِة ْاَالَن؟

 حسن  : ٦) الساعة التاسعة 

 حسني  : أَْيَن التِّْلِمْيُذ ِىف السَّاَعِة التَّاِسَعِة؟

 حسن  : ٧)يف الفصل 

السَّاَعِة التَّاِسَعة؟ حسني  : أَْيَن ْاالُمُّ ِىف   

 حسن  :  ٨) يف املطبح

 حسني  : ُشْكرًا

 حسن  : ٩)نعم ّعْفًوا

 حسني  : ِإَىل اِلَقاءَ 

 حسن  : ١٠)اىل القاء

 علي   : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

 فاطمة : ١) وعليكم السلم ورمحة هللا وبركاته

 علي   : َمَساُء ْاَخلْري؟ 

 فاطمة : ٢)مساءالنور

 علي   : َكْيَف َحاُلِك, َ�اُْخِيتْ؟

 فاطمة : ٣)احلمدهللا خبري

 علي   : َعَلى اْلِفْكَرِة, َهْل أَنِت َصاِئَمٌة ؟

 فاطمة : ٤)نعم ا� صائم

 علي   : َهْل ُحمََمُد َو َخِدْجيَُة َصِئَماِن ؟

 فاطمة : ٥)نعم حنن صائمان
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Lampiran XI 

PEDOMAN LEMBAR OBSERVASI MAS Al Ikhlas Bah Jambi. 

 

 
No 

 
Indikator 

 

Sang

at 

Kura

ng 

 
Kurang 

 
Cukup 

 
Baik 

 

Sangat 

Baik 

 
Ket. 

 
1 

 
Kesiapan siswa mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab 

      

 
2 

 
Antusias siswa 
mengikuti pembelajaran 
(aktif bertanya, mengaapi 
dan berkomentar tentang 
materi yang diajarkan 
Guru 

      

 
3 

 
Perhatian siswa 
dalam pembelajaran 

      

 
4 

 
Semangat siswa 
dalam pembelajaran 

      

 
5 

 
Keaktifan siswa 
dalam pembelajaran 
dengan diterapkan 
model kooperatif 
team quiz 

      

 
6 

 
Kemudahan siswa 
dari materi yang 
diajarkan 
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7 

 
Kesulitan siswa 
dari materi yang 
diajarkan 

      

 
8 

 
Keberanian siswa 
dalam berbicara 
bahasa Arab dengan 
diterapkan model 
kooperatif team quiz 

      

 

Keterangan :  

Gagal (0-39) 

Kurang (40-59) 

Cukup (60-74) 

Baik (75-84) 

Sangat baik (85-100) 
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Lampiran XII 

Pedoman wawancara dengan guru bahasa arab MAS Al Ikhlas Bah 
Jambi. 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di kelas XI ? 

2. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab kelas XI ? 

3. Bagaimana kemampuan berbicara bahasa Arab siswa kelas XI ? 

4. Apakah siswa senang antusias mengikuti pembelajaran berbicara 
bahasa Arab? 

5. Apakah siswa ikut berperan aktif ketika pembelajaran berbicara 
bahasa Arab berlangsung ? 

6. Apakah kebanyakan siswa kelas XI IPA  merasa kesulitan dalam 
pembelajaran berbicara bahasa Arab ? 

 

Peneliti Guru Mapel Bahasa Arab 

 

   

Kunti Presmiati S.S 

NIP. – 
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Lampiran XIII 

Surat Keterangan dari Fakultas 
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Lampiran XIV 

Lampiran Surat Balasan 
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للطالب ةالباحثشرح ت  
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 الطالب مناقشة جمموعات يقسمون ابحثة
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 مناقشة يف تبدأ الطالب
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 الطالب مع جنب إىل جنبا الباحثة صور
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 العربية اللغة ومعلمي املدارس مديري مع الباحثة صور
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