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 التجريد 

 تريسين:    االسم

 0302162049:   رقم القيد

 العلوم الرتبوية وتدريب املعلمي :   الكلية والقسم 

 : الدكتور حسن متسوم املاجستري  املشرف األوول

 : الدكتور جعفر املاجستري  املشرف الثاين

املس :   العنوان اللعبة  اجملموعة  التعاوين  التعلم  منوذج  ابقة تطبيق 
در  يف  الطالب  حتفيز  طالب لتحسني  لدى  العربية  اللغة  س 

 احلسىن ماريندال الصف الثامن مبعهد 

األساسية   اللعب:  الكلمة  اجملموعة  التعاوين  التعلم  منوذج  الطالب تطبيق  حتفيز  املسابقة,  ة 
 س اللغة العربيةيف در 

اللعبة    تطبيق  حتديد  إل   البحث  هذ  هدف ي اجملموعة  التعاوين  التعلم  منوذج 
ثامن مبعهد املسابقة لتحسي حتفيز الطالب يف درس اللغة العربية لدى طالب الصف ال

 . احلسىن ماريندال

الفصل    عن  عبارة  املستخدم  البحث  تصميم   كان يف  العملي    إجراؤه   متالبحث 
التعلم   تطبيقيعىن    البجث  هذ   هدف.  طالًبا  30  حبثية  مواضيع   مع  دورتي  يف منوذج 

اللعبة   اجملموعة  لدى  التعاوين  العربية  اللغة  درس  يف  الطالب  حتفيز  لتحسي  املسابقة 
ماريندالطالب   احلسىن  مبعهد  الثامن    خالل   من  البياانت   مجع  تقنيات   تتم .  الصف 

 .املراقبة وأوراق  ختبارات مقابلة وا



  بنسبة   األول  الدورة   يف  املعلمي  أنشطة  أن   نالحظ   الدراسة   نتائج   إل   واستناداً 
.  للغاية   جيد  بشكل  وصنفت٪  93.18  بنسبة   الثانية   الدورة  يف  وازدادت   ، 81.81٪

  بنسبة   الثانية  الدورة   يف  وازدادت   ،٪ 81.81  بنسبة  األول  الدورة  يف  الطالبية  األنشطة
 احللقة  يف   العرب   الطالب   تعلم  حصيلة  جاءت .  نشطة  أهنا  على  وتصنف ٪  97.72

  تعلم   حتفيز٪.  83.33  بنسبة  الثانية   املرحلة  يف  وزادت   ، ٪80.16  بنسبة  األول
  بنسبة   الثانية   الدورة  يف  وزاد  ،٪79.16  بنسبة  األول  الدورة   يف  العرب   الطالب 

التعاوين   استنتاجه  ميكن  وابلتايل .جداً   مرتفع  وتصنيفها٪  87.5 التعلم  منوذج  تطبيق 
املس  اللعبة  در اجملموعة  يف  الطالب  حتفيز  لتحسي  طالب  ابقة  لدى  العربية  اللغة  س 

 .الصف الثامن مبعهد احلسىن ماريندال

 

 يعرفه,

       املشرف األول 
 
 

    وم املاجستريالدكتور حسن متس
  196909252008011014رقم التوظيف:
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 التهميد 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

اإلميان إليه  احلمد هللا الذي خلق اإلنسان بعمله ورفع منرلتة عند الناس ابلعلم و 

وعلم اإلنسان مامل يعلم. مث الصالة و السالم على رسول املصطفى سيدان ومولنا حممد 

 صلى هللا عليه وسلم و على اله وأصحابه و أمته أمجعي. أما بعد.

" تطبيق منوذج التعلم  بعناية هللا ورمحته أكلمت الباحثة هذا البحث بعنوان 

لتحسني حتفيز الطالب يف درس اللغة العربية لدى   التعاوين اجملموعة اللعبة املسابقة

الشهادة يف املرحلة اجلمعة  لنيل  " طالب الصف الثامن مبعهد احلسىن ماريندال

( ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان. ماقامت S1البكالوريوس )

الصاحلي, والبد الباحثة بنفسه يف كتابة هذا البحث اجلامعي ولكن مبساعدة هؤالء 

 للباحثة أن تقوم الشكر هلم, وهم:

 مشالية سومطرة جامعة رئيس بصفته املاجستريسيد الرمحن  الدكتور احلاج .1

سومطرة .2 جامعة  يف  املعلمي  وتدريب  الرتبية  الذين   مشالية  رئيس كلية  وموظفيها 

 قدموا املساعدة يف شكل معلومات حىت يتم إجراء هذا البحث بشكل جيد. 

 مشالية امعة سومطرةالعربية جب اللغة الدكتور سالم الدين املاجستري رئيس شعبة  .3



 

 ب
 

 الدكتور احلاج حسن معصوم املاجستري املشرف األول يف كتابة هذا البحث.  .4

 الثاين يف كتابة هذا البحث.الدكتور جعفر املاجستري املشرف  .5

املاجستري كمشرف .6 ذولفهمي    دائًما   يوفر  والذي  الوقت  نفس  يف  أكادميي  الدكتور 

 .احملاضرات  مقاعد يف وجوده أثناء للمؤلف والتوجيه  الراحة

 األساتذ واألساتذة يف شعبة اللغة العربية الذين علموين علما انفعا.  .7

إيسليلى .8 أمي  سوريونو  أيب  احملبوب  حسنة    والدين  تربية  طفل  منذ  ربياين  قد 

اليت هللا.   أنسى  ال.  النجاح  حتقيق  يف  تنتهي   ال  وصلواتً   محاًسا   أعطتين  حفظهما 

 أجلي  من  دائًما  يصليون  الذين  طه  وحممد  إقبال  وحممد  مولياين  سري  ألخيت  أيًضا

 من   أمتكن  حىت  بثمن،  تقدر  ال  واحلب  واملادي  املعنوي  والدعم  الدافع  ويقدمون

وفقكم  حىت  دراسيت  إهناء البكالوريوس.   ال  مكافآت   وتعال  سبحانه  هللا  مستوى 

 .  جنته مع هنائية 

حمبوب  .9 أبرار  الدكتور  ماريندال:  احلسىن  مبعهد  الثانوية  املدرسة  ألطراففي  مجيعا 

املدرسة   العربية  اللغة  اجلنة كمدرسة  روضة  استاذة  و  املدرسة  املاجستري كرئيسة 

 احلسىن ماريندال.الثانوية مبعهد 

 أصدقاء يف شعبة تدريس اللغة العربية الذي مل ميكن للباحثة أن أذكر أمسائهم.  .10



 

 ت
 

و  .11 سوتعة  ويردا  و  حيايت  سكينة  و  اوليا  ايال  و  رينجاين  وحيو  احملبوابت:  األخوايت 

سراغيه  دهليا  خاد  و  زوليخا  سييت  و  نينكسيه  سري  و  مارلينا  ليا  و  سورايين  ايرين 

دم وحيوين  نية  تشجعين و  اآليت  أمسائهن  أذكر  أن  للباحثة  ميكي  ومل  انيك, 

 وتساعدين دائما.

صانيا   .12 و  مولداي  سييت  و  حسنة  نور  سييت  وأخيت كبرية  جولريدي،  رزفن  أخي كبري 

 فوراب و حياة النساء 

عسى هللا تعال أن جيعل أعماهلم خالصة لوجة هللا وأن جيزيهم جزاء كثريا.  
هذا   يكون  أن  الباحثة  العاملي.  وتسأل  ايرب  آمي  وللقراء,  لنفسه  انفعا  البحث 

أن  القراء  من  فأرجو  وعيبا كثريا  ونقصا  أخطاء  البحث  هذا  يف كتابة  أن  الشك 
للكتابة  تنتقع  البحث كى  هذا  لتمام  مفيدة  وإقرتاحات  سليمة  إنتقادات  يقدموا 

كثريا على وللقراء يوم الغد. وألخري أستعفيكم كثريا من األخطاء وجزاكم هللا خريا  
 إهتمامكم ولعلى هللا يبارك فيكم.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته   

 م2020يوليو   13ميدان,       

 الكاتبة       

 

 تريسىن 
       0302162049 
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 الباب األول 

 املقدمة 

 خلفية البحث .أ
مرتابط. كعملا وسلوك  عمل  هو  عملية  لتعلم  خيتربون  الذين  الطالب  فقط   ،

نفسها. عملية    .طالب  هو  التعلم  عملية  وجود  عدم  أو  املشي  حتديد  التعلم  حتدث 

حيصلون الطالب  ألن  دمييايت . البيئة  داخل  هو  ما  على  التعلم    (Dimyati)يقول 

أفأوديونو  م   (Mudjiyono)و االستجاابت  تصبح  سلوك.  التعلم  يتعلم ن  عندما  ضل 

العكس على  يتعلم  الناس.  ال  عندما  االستجابة  تنخفض  دراسة  ،  أنشطة  الناس. 

هبذا.   جًدا  مرتبطة  الشخص  حياة  والتعلم.  التدريس  عملية  أنشطة  هي  املعرفة  وتعليم 

  1.الدينية العلوم وخاصة اإللزامية، القانونية العلوم على املسلم أن يطالب

هللا: رسول  ابلعلم   قال  فعليه  االخرة  اراد  من  و  ابلعلم  فعليه  الدنيا  اراد  من 

ابلعلم.   فعليه  مها  اراد  وسلم: ومن  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  فيكم   كما  تركت 

   شيئي لن تضل بعدمها كتاب هللا و سّنيت.

 
1 Dimyati, Mudjiyono, (2013),  Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 10. 
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الوحي الذي كشفه هللا   حنن نعلم أن اإلسالم دين أنزله هللا على سيدان حممد.

العربية. ابللغة  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  للنيب  وتعال   اشتق  الذي  والوحي سبحانه 

األبد.   الذي  للقرآن  املقدس  الكتاب   أصبح وإل  اآلن  حىت  املسلمون  به  اللغة   يلتزم 

 العربية هي املفتاح لفتح آفاق العلم.

 إعطاء   هو  ذلك   من  والقصد.  املعرفة  يعطي  أنه  على  التعلم  تفسري  ميكن

أساسي .للطالب   املعرفة  املعلمي يشمل وبشكل  أجزاء.  عدة  من  التعلم  يتكون   ،

التعلم   وموارد  واألدوات  واألساليب  والتعلم  التعليم  وأنشطة  التعلم  مواد  القسم 

 والطالب   املعلمي  بي   اجليد  والتواصل  التفاهم  خلق  أجل  من واألهداف والتقييمات. 

والتعلميف  .البعض  ببعضها   مرتبطة  كلها   تكون   أن  جيب التدريس  ، تعد العالقة   عملية 

الرئيس  النشاط  هو  التدريس  يتم.  الذي  التعلم  لنجاح  حامسة  والطالب  املعلم  ي بي 

  2، ألن هناك نقاًل للمعرفة للطالب.للمعلم. يستحق أن يُدعى مدرًسا

 
2 Jamal Ma’mur Asmani, (2010), 7 Aplikasi PAKEM, Yogyakarta: Diva Press, hal. 

5. 
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عمل  يف  العربية.  اللغة  هي  التعلم  صعبة  أهنا  على  املصنفة  املواضيع  ية من 

هبا.علمالت واالهتمام  العربية  ابللغة  التعلم  حًقا  الطالب  على  يتعي  يتطلب   ،  لذلك 

 قدرة مدرس خاص وقادر على إدارة الفصل يف هذا املوضوع. 

األولية املالحظة  قام يف  وهي    باحثة ال  ت،  املدارس  إحدى  الثانوية  يف  مدرسة 

معهد عاحلسىن  يف  من  واحدة  وهي  وجه  ،  على  ماريندال،  يف  تقع  اثنوية  مدارس  دة 

يف   م  طريقالتحديد  قرية  الثالث  رااي  منطقة ابسار  ابتومباك،  منطقة  األول،  اريندال 

، يقع موقع هذه املدرسة قريب من الطريق.  20361  مشالية  ، سومطرةديلي سريدانغ

يدر  الذين  للطالب  جًدا  مناسب  وهو  ومساملة  وآمنة  مجيلة  قرية  منطقة  هنا.  يف  سون 

حيضرون هذه املدرسةحىت العد سواء من املنطقة احمللية أو من مدن يد من الطالب   ،

   أخرى.

اليت   التعلم  أنشطة  عملية  يف  التقليدية  األساليب  تستخدم  املدرسة  هذه  يف 

ال اللغة  تعلم  عند  حتدث  اليت  الشائعة  املشاكل  من  الثامن حتدث.  الفصل  يف  عربية 
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ال الطالب.  تحفيزنقص  هي   لدى  العربية  اللغة  تعلم  يف  حتدث  اليت  العوائق  مؤشرات 

أثناء  1 وينامون  يلعبون  الطالب  العربية،  (  اللغة  تعلم  عملية  ليس 2متابعة  الطالب   )

اللغة    حتفيزلديهم   اللغة 3،  العربيةلتعلم  لتعلم  ينتبهون  وال  ابمللل  الطالب  يشعر   )

التدريس  العربية يتم  التعلم  عملية  الطال4،  أثناء  إل (  يفتقرون  أو  استجابة  أقل  ب 

ا إلصدار  املعلمالشجاعة  أسئلة  على  واإلجابة  الطالب  5،  آلراء  يعترب  العربية  (  املواد 

للغاية صعبة  هذه6،  مواد  املعطاة.  التمارين  أو  ابملهام  الطالب  يقوم  ال  األشياء    ( 

ال  ضعف  سبب  هي  املعلم   تحفيزالستة  دور  فإن  لذا  الفصل.  يف  العربية  اللغة  لتعلم 

 مطلوب لتوفري احلافز. 

،  جداً   مهمة  الطالب   حتفيز   حتسي  إل  الرامية  اجلهود  أن  الباحثة  دركت  كما

در  يف  للغاية.خاصة  صعبة  جيدوهنا  اليت  العربية  اللغة   للبحث  حاجة   هناك  لذلك،  س 

ه  عمليلبحث الا.  مشكلة  حلل  العملي يف الفصل هبا املعلم   أنشط  ويف الفصل  يقوم 
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جو  حلاللتحسي  املناسب  التعلم  ومناذج  التعلم  الطالب   دة  وإشراك  املدرسة  وظروف 

   ، وهذا حيتاج إل تطبيقه يف الفصل الدراسي.بناء معرفتهم الذهنية بشكل خالق يف

لا اجلهود  م  تحفيزال  تحسيحد  يف  من    احلسىن  عهدالتعليمي  هو  ماريندال 

اخال الل  الفصل  عمليلبحث  التعاويناأل  ابلتطبيق  يف  التعلم  اللعبة   ساليب  اجملموعة 

ال  .املسابقة حتفيز  زايدة  على  قادرًا  يكون  أن  املتوقع  من  الطريقة  تعلم هذه  يف  طالب 

 ، لذلك ال يقتصر التعلم على املعلم الذي حيتوي على لعبة فقط. اللغة العربية

 عرض   وهي  خطوات،  5  سابقةاجملموعة اللعبة امل  التعاوين  التعلم  منوذج  يتكون

 من .  الفريق  وتقدير  ،ومسابقات   وألعاب،  جمموعات،  يف  والتعلم  الدراسي،  الفصل

 مع   املعلم  يقدمها  اليت   املواد  فهم  يف  وسهولة   نشاطًا  أكثر  الطالب   يكون   أن  املتوقع

 الطالب   اهتمام  كل  يشمل  التعلم  هذا  يف  ألنه  التعلم،  من  متنوعة  جمموعة  يف  اللعبة
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  وحيتوي   أقران،  كمعلمي  الطالب   دور   على  ينطوي  احلالة،  يف  اختالفات   وجود  دون

  3.والتعزيز  اللعب عناصر على

امل  طريقة  تطبيق  خالل  من اللعبة    الطالب  جيعل  أيًضا،  ساسبقةاجملموعة 

 ال  جتعلهم  اجملموعات   ضد  الشديدة  املنافسة.  أفكارهم  ونقل   التفكري  يف  يستمرون

 تقدير.  العربية  اللغة  دروس  يف  خاصة  التعلم،  يف  التنافسية  القدرة  يفقدوا  أن  يريدون

                            .العربية اللغة  تعلم على  لتحفيزهم جًدا مفيد لطالبه املعلم

معهد  الباحثة  اختيارت   سبب       يف  الثانوية   هذا   إلجراء  احلسىن كمكان  ملدرسة 

عرفت   معهد  يف  امليدانية  اخلربة   ممارسات   نفذوا  الباحثة  ألن  أطروحة  البحث احلسىن. 

  منه  يعاين  اليت  التعلم  ومشاكل  والتعلم،  التعليم  عملية  أن   كيف  ابلفعل  الباحثة 

طريق   يف  ابحثة  أجراها  اليت  امليدانية   اخلربة   ممارسة  إل  ستناًدا   .واملعلمون  الطالب 

 وختلص  .سريدانغ  ديلي  منطقة  ابتومباك،  منطقة  األول،  ماريندال   الثالث  رااي  ابسار

 
3 Jumanta Hamdayana, (2016), Metodologi Pengajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

hal. 122. 
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ترى    ألن  نشطي،  الطالب   جتعل  تعلم  أساليب  يتطلب  العربية  اللغة  تعلم  أن   الباحثة

 احلسىن.  معهد يف العربية اللغة تعلم يف املشاكل بعض ابحثة 

 :  ابلدراسة ابملوضوع تريد أن تقوم  باحثةبناًء على احلقائق املذكورة، فإن ال

حتفيز طالب يف   لتحسني  املسابقة  اللعبة  اجملموعة  التعاوين  التعلم  منوذج  "تطبيق

 .ريندال"ام احلسىن مبعهد الثامن لصفا طالبلدى   درس اللغة العربية

 تعيني املسألة .ب

 .احلسىن عهدم يف الطالب  لتعلم التحفيز ضعف .1

 وهم  امللل  وسهل  ابمللل  يشعرون  ما  دائًما   الطالب   فإن  العربية،   اللغة  تعلم  عند .2

 . والتعلم التدريس عملية يف نشاطًا أقل

 . العربية اللغة سدر  عن سؤاهلم عند الطالب  استجابة عدم .3

 العربية املواد يف املعلم مينحها اليت الواجبات  يف الطالب  يعمل ال .4

 .   أسئلة البحثج

اللغة    الطالب   حتفيز  كيف .1 درس   اللعبة  اجملموعة طريقة  تطبيق  قبل  يةالعربيف 

   ؟مبعهد احلسىن الثامن الفصل يف املسابقة
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اللغة    الطالب   حتفيز  كيف .2 درس    اللعبة  اجملموعة طريقة  تطبيق  بعد  يةالعربيف 

   ؟ مبعهد احلسىن الثامن الفصل يف املسابقة

  لدى  العربية  اللغة  لتعلم  التحفيز  حتسي  ةاملسابق  اللعبة  اجملموعة طريقة  هل ميكن .3

 ؟  احلسىن مبعهد الثامن الصف يف الطالب 

 أهداف البحثد.   

اللغة    الطالب   حتفيزمعرفة   .1 درس    اللعبة   اجملموعة طريقة  تطبيق  قبل  يةالعربيف 

 مبعهد احلسىن  الثامن الفصل يف املسابقة

اللغة    الطالب   حتفيز  معرفة .2 درس    اللعبة   اجملموعة  طريقة  تطبيق  بعد  يةالعربيف 

 مبعهد احلسىن  الثامن الفصل يف املسابقة

 لدى  العربية اللغة لتعلم التحفيز املسابقة حتسي اللعبة اجملموعة طريقةمعرفة ترقية   .3

 احلسىن مبعهد  الثامن الصف يف الطالب 

 فوائد البحث     .ه

 النظرية  الفوائد. 1

 العربية  اللغة  تعلم  لتطوير  فوائد  البحث  هذا  يوفر  أن   املتوقع  من  عام،  بشكل

 .العربية اللغة لتعلم الطالب  حتفيز زايدة يف

 العملية الفوائد .  2
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  الدراسة  هذه  يفاملسابقة    اللعبة  اجملموعة طريقة  تطبيق  خالل  من:  الطالب .  أ

 .العربية اللغة لتعلم لطالب ا التخفيز توفر أن ميكن

 تعلم   يةحتفيز   لتحسي  املعلمي  تعليم  يف  البحث  هذا  يساهم  أن  ميكن:  املعلم.  ب 

 اللعبة  اجملموعة طريقة  تطبيق  خالل  من  الطالب  لدى  العربية  اللغة

 املسابقة.

 زايدة   يف   املدارس  يف  العربية  اللغة  تعلم  عملية  تعظيم  يف  تساهم:  املدرسة .  ج

  اللغة   تعلم  حتفيز  أو  عام  بشكل  للطالب   العربية  اللغة  تعلم  يةحتفيز 

 . خاص بشكل للطالب  العربية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 الباب الثاين 

 األساس النظري 

 أ. إطار النظري 

 التعاوين  التعلم منوذج. 1

 التعاوين  التعلم منوذج   تعريف. أ

  هو   التعلم.  البنائية   على  القائم  التعلم  أشكال  أحد  هو  التعاوين  التعلم  منوذج 
 القيام   الطالب   على  جيب  التكوين،  هذا  يف  .البنائية   لنظرية  وفًقا   املعرفة  تكوين  عملية

 .املفاهيم  وبناء  تعلمها  مت  اليت  لألشياء  معىن  وإعطاء  بنشاط،  والتفكري   األنشطة،  بنشاط
 ويف  .التعلم  يف  األعراض  مظهر  حيددون  الذين  هم  أنفسهم  الطالب   فإن  ذلك،  ومع

  بناء   عملية  يف  للمساعدة  للغاية  مفيد  البنائي  التعلم  يف  املعلم  دور  فإن  نفسه،  الوقت
 ابلفعل،  لديه  اليت  املعرفة  إبعطاء  فقط  املعلم  يقوم  ال  .بسالسة  الطالب   قبل  من  املعرفة
 منظور   فهم  منهم  ويطلب  اخلاصة  معرفتهم  تكوين  على  الطالب   يساعد  املعلم  ولكن

 للتعاون  األولوية  تعطي  اليت  التعلم  ذج منو   .أفضل  بشكل  أفكارهم  أو  التعلم  يف  الطالب 
 .التعاوين التعلم هي التعلم أهداف لتحقيق الطالب  بي

 .التعاوين  التعلم  أبنه   اجلماعي  التعلم  /اجلماعي  العمل  نظام  تعريف  ميكن
 الفردية  واملسؤولية  اإلجيايب  الرتابط  هي  اهليكل  هذا  يف  املدرجة  الرئيسية  اخلمسة  العناصر
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  توجيه   يتم  التعاوين،  التعلم  يف.  اجلماعية  والعمليات   التعاون  ومهارات   الشخصي  والتفاعل
  4.أنفسهم تطوير على أيًضا ويعملون فردي بشكل مسؤولي ليكونوا الطالب 

  5:يلي  كما  هو للخرباء  وفًقا التعاوين التعلم

  كل   أهداف  حنو   املوجه  التعلم  منوذج  جهود   هو  التعاوين  التعلم  ، (Slavin)  سالفي(  1
 .املشرتكة  األهداف حتقيق أجل من أخرى  فردية أهداف أو فرد

  ويعملون  الطالب   فيه  يتعلم  تعليمي  منوذج  هو  التعاوين  التعلم  ،( Sagala)  ساجاال(  2
 غري   مجاعية  هياكل  لديهم  أعضاء   6-5  مع  تعاوين  بشكل  صغرية  جمموعات   يف

 .متجانسة

 خصيًصا   مصممة   اسرتاتيجية   أو  طريقة  هو  التعاوين  التعلم  ، (Darsono)  دارسونو (  3
 .التعلم عملية أثناء مًعا العمل على الطالب  لتشجيع

  حيسن  أن  ميكن  التعاوين  التعلم  أن   (Darsono)دارسونو  ذكر   ذلك،  على  عالوة(  4
 . لألفضل الطالب  وتعلم االجتماعي السلوك يف املتبادلة  املساعدة

  يف   املتضمنة  العناصر.  النظام  يف  مرتابطة  عناصر  هو  التعاوين  التعلم  ، (Zaini) زيين(  5
  لة املسأ(  3)  لوجه،   وجهاً   التفاعل(  2)   اإلجيايب،  الرتابط(  1)  هي  التعاوين  التعلم

  الالزمة  املهارات  أو قصد عن تعليمها  يتم اليت االجتماعية املهارات ( 4) الفردية،
 . األفراد بي عالقات  إلقامة

 
4 Masitoh, Laksmi Dewi, (2009), Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

hal. 232. 
5 Mohamad Syarif Sumantri, (2016), Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik di 

Tingkat Pendidikan Dasar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 49-50. 
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  احلياتية،   وكفاءاهتم  مهاراهتم  حتسي  للطالب   ميكن  التعاوين،  التعلم  تطبيق  يف
  حيتاج   وهذا  املشرتكة،  أهدافهم  لتحقيق  مرتابطي   أكثر  أو  شخصي  وجود  خالل  من  أي
 :الطالب  إبالغ إل

 ". مشرتكون" أهنم الطالب  يفرتض أن جيب اجملموعة، داخل (1
 . هبم  خاص أنه على شيء كل  عن مسؤولي الطالب  يكون  اجملموعة، يف (2
 .مشرتك هدف طالب لكل يكون أن جيب اجملموعة، داخل (3
 . واملهام املسؤوليات  نفس الطالب  يتقاسم أن  جيب اجملموعة، أعضاء بي (4
 .التعلم عملية أثناء مًعا للتعلم مهارات إل الطالب  حيتاج (5
  6.اجملموعات  يف تعلمها يتم اليت املواد  على الطالب  حُياسب (6

  بعضهم   مع  التعاون  اجملموعة  أعضاء  من  متعلم  كل  على  جيب  آخر،  عىنمب
 . اجلماعية واجباهتم إكمال يف البعض بعضهم ومساعدة البعض

 :تعال  هللا قال كما

َوالَ   الت َّْقَوى  َوا  اْلربِّ  َعَلى  َشِدْيُد  َوتَ َعاَونُ ْوا  هللَا  ِانَّ  هللَا  َوات َُّقوا  َواْلُعْدَواِن  مثِْ  ااْلِ َعَلى  تَ َعاَونُ ْوا 

  7(2: املائدة) (2اْلِعَقاِب )

لذا، فإن منوذج التعلم التعاوين هو ترتيب اجملموعات اليت يقوم هبا الطالب 

املصاغة. التعلم  أهداف  حتقيق  أجل  من  التعلم  أنشطة    التعاون  يشجع  أن  ميكن  يف 

 
6 Indrawati, Wanwan Setiawan, (2009), Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan Untuk Guru SD, Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), hal. 78.  
7 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur`an, (1995), Al Qur`an Al Karim dan 

Terjemahnya, Semarang: Karya Toha Putra, hal. 142. 
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  أن  ميكن   التعلم  ويف  الطالب،  إبداع  ويعزز  األفكار  على  جمموعات  يف  الطالب   بي

  والتسامح املتبادل التعاون مثل اإلندونيسية  لألمة االجتماعية القيمة على أيًضا حيافظ

  أفكار  تقدير  على  الطالب   التعاونية  العالقات   تشجع  كما  .عليه  احلفاظ  جيب  الذي

 أكرب  جبد  العمل  على  حيفزهم  املتبادل  اعتمادهم  أن  كما  العكس،  من  بدالً   أصدقائهم

 .جناحهم أجل من

 التعاوين  التعلممنوذج  خصائص. ب

 : هي التعاوين التعلم منوذج خصائص

 . واملنخفضة ، واملتوسطة ، القدرة ذوي الطالب   من جمموعة كل  تتكون( 1

 إن(  متجانسة  غري)  واجلنس  والثقافة  والعرق  العرق  عن  جمموعة  كل  ختتلف(  2

 . أمكن

 . املقدمة املواد الستكمال تعاوين بشكل جمموعات  يف الطالب  يتعلم( 3

  .8.اجملموعة من أكثر موجه االحرتام( 4

 النحو   على  التعاوين  التعلم  تفسري  ميكن  النظر،  وجهات   من  العديد  يف

  بعضها  تساعد  اليت  للمجموعات   اجلائزة   منح   سيتم  أنه  يعين  حتفيزي  منظور (  1:  التايل
 

8 Sri Hayati, (2017), Belajar & Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning, 

Magelang: Graha Cendekia, hal. 14. 
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 أهنم  االجتماعي  املنظور  يعين(  2.  جمموعة  كل  جناح  أجل  من  الكفاح  يف  البعض

 طالب  كل  سيساعد  التعاون  خالل  من  مث  اجملموعة،  أعضاء  مجيع  ينجح  أن   يريدون

 تطوير  أجل  من  أنه  يعين  املعرفية  التنمية   منظور (  3.  التعلم  يف  اآلخرين  األصدقاء

 التفكري   أجل  من  اجملموعة  أعضاء  بي  تفاعل  هناك  يكون  أن  جيب  الطالب،  حتصيل

   .املتاحة املختلفة املعلومات  معاجلة يف

 :التايل النحو على التعاوين التعلم خصائص من العديد هناك

 اجلماعي التعلم( 1

  هو   الفريق.  اجملموعات /    الفرق  يف  يتم   الذي  التعلم  هو  التعاوين  التعلم

 كل   جعل  على  قادرًا  الفريق  يكون   أن   جيب  لذلك، .  اهلدف   إل  للوصول  مكان

 مساعدة   الفريق  يف  عضو  كل   على  جيب  التعلم،  أهداف  لتحقيق.  يتعلم  طالب

 .البعض بعضهم

 التعاونية اإلدارة على بناء( 2

)وهي  إدارية،  وظائف  ثالث   هناك   حىت   أي  كمنظمة،  اإلدارة  وظيفة(  أ: 

)دقيًقا  ختطيطًا  التعاوين  التعلم  يتطلب  فعال،  بشكل   التعلم  عملية  تعمل ( ب . 

 للخطة،  وفًقا  يتم  التعاوين  التعلم  أن  التنفيذ  ويظهر  كمخطط،  اإلدارة  تعمل
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 جيب  اليت  األهداف  هي  ما  املثال،  سبيل  على.  حتديدها  مت  اليت  التعلم  وخطوات 

 إل   وما  األهداف،   لتحقيق  استخدامه   جيب  الذي   وما  حتقيقها،   وكيفية   حتقيقها،

)ذلك   معايري  حتديد  الضروري  من  أنه  أي  حتكم،  كعنصر  اإلدارة  تعمل(  ج. 

 .التعاوين التعلم  يف الرضا وعدم االختبارات  شكل خالل من النجاح

 مًعا للعمل االستعداد( 3

  بي  التعاون  أو  اجلماعي  العمل  مبدأ  على  التأكيد  جيب  التعاوين،  التعلم  يف

 التعلم  جناح  ألن.  املثلى  النتائج  التعاوين  التعلم  حيقق  لن جيد،  تعاون  بدون.  األفراد

 .كمجموعة  ابلنجاح يتحدد التعاوين

 التعاونية  املهارات ( 4

  االستعداد   على  الطالب   تشجيع  جيب  املعلنة،  التعلم  أهداف  لتحقيق

 مًعا  العمل  على  القدرة  ألن.  اآلخرين   األعضاء  مع  والتواصل  التفاعل  على  والقدرة

 .اجلماعي  التعلم أنشطة يف األنشطة خالل  من ممارسة إل حتتاج

  يكون  أن  الضروري  من  املشرتك  التقدير  لتحقيق  التعاوين،  التعلم  تطبيق  يف

 الطالب   إكمال  أجل   من.  البعض  بعضهم   مع  مرتابطون  أكثر   أو  فردان  هناك

  يف  ويرغبون  التعاوين  التعلم  مواقف  يف  يعملون  الذين  الطالب   تشجيع  يتم  مهامهم،
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  املهمة   هيكل  أحدها  خبصائص،  التعاوين  التعلم  يتميز.  مشرتكة  مهمة  يف  مًعا  العمل

  9.التعاونية واملكافآت  واألهداف

 :يلي ما التعاوين التعلم منهج خصائص بعض تتضمن

  فرد   كل  يتحمل  اجملموعة،  تواجه  اليت  املشاكل  حلل:  وهي  الفردية،  املسؤولية (1
  أمر   اجملموعة  يف  عضو  كل  مسؤولية  ألن   اجملموعة،  داخل  اخلاصة   مسؤولياته

 .اجملموعة يف للنجاح حاسم
 الطالب   وتعليم  االجتماعية،  احلياة  مجيع  تشمل  واليت   االجتماعية،  املهارات  (2

 اآلخرين،   حقوق  واحرتام  والتلقي،  العطاء  لتعلم  االجتماعية  واحلساسية
 . وقبوهلا املسؤولية وحتمل االجتماعي، الوعي وتشكيل

  لبعضها   اإلجيايب  املتبادل  االعتماد   فيها   تظهر   مسة  هو   اإلجيايب،  االعتماد (3
 حاسم   أمر  اجملموعة  يف  عضو  كل  يف  املشاركي  دور  إن.  اجملموعة  يف  البعض
  يتعاون   لذا.  مسامهة  له  يعترب  اجملموعة  يف  عضو  كل  ألن  اجملموعة،  لنجاح

 .الكفاءة من بدالً  الطالب 
  عليها   تعمل  اليت  للمشكالت   إجاابت   على  احلصول  عملية   اجملموعة،  معاجلة (4

  10مًعا. اجملموعات 

 

 

 
9 Nurdyansyah, Eni Fariyarul Fahyuni, (2016), Inovasi Model Pembelajaran, 

Sidoarjo: Nizamia Learning Center, hal. 59. 
10 Indrawati, Wanwan Setiawan, Op. Cit., hal. 80. 
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 التعاوين التعلم  منوذج أهداف. ج

 الطالب   تزويد   هو  التعاوين  التعلم  من  اهلدف   فإن  ،( Slavin)  سالفي  وفًقا
 يف  مسامهي  أعضاء  ليصبحوا  الطالب   حيتاجه  الذي  والفهم  والقدرات  واملفاهيم  ابملعرفة
 . سعداء اجملتمع

 : هي التعاوين التعلم أهداف عام بشكل بينما 

  يف  جًدا  متفوقًا  يعترب  التعاوين  التعلم  يف  أنه  يعين  مما   األكادميي،  التعلم  نتائج (1
  الطالب  أداء  لتحسي  وذلك   الصعبة،  املفاهيم  فهم  على  الطالب   مساعدة

 .األكادميية  املهام إكمال يف
 اليت  اخللفيات   من  متنوعة  جمموعة  قبول  الطالب   على  جيب  أي  التنوع،  قبول (2

 .أقراهنم ميتلكها
 للمهارات   الطالب   تطوير  طرق  إحدى  وهي  االجتماعية،  املهارات   تنمية  (3

 اآلخرين،  آراء  واحرتام  بنشاط،  األسئلة  طرح:  ذلك   يف  مبا  االجتماعية
  األسئلة،   لطرح  األصدقاء  وإاثرة   األفكار،  عن  والتعبري  املهام،   ومشاركة

 . جمموعات  يف مًعا والعمل

 مواقف   إنشاء  عند  الفردي  ابلنجاح  بشدة  اجملموعة  جناح  يتأثر  وابلتايل،
 التقليدية   التعلم  أهداف  عن  خيتلف  هذا.  التعاوين  التعلم  أهداف  يشمل  وهذا  جديدة،

 .الفردي النجاح حنو اآلخرين فشل توجيه  يتم حيث املنافسة، نظام تنفذ اليت

 

 



18 
 

 

 التعاوين  التعلم منوذج فوائد . د

  واملعرفية   العاطفية  الطالب   مهارات   حتسي  أيًضا  ميكن  التعاوين  التعلم  يف
  11:أي التعاوين، التعلم فوائد بعضسادكري  شرح. للطالب 

 يف  الطالب   تدريس  مت  إذا  عالية   تعليمية  نتائج  على  الطالب   سيحصل (1
 . التعاونية  اهلياكل

  شارك  إذا  للذات   أعلى  واحرتام  للتعلم  أكرب  دافع  الطالب   لدى  سيكون (2
 . التعاوين التعلم يف الطالب 

  عملية  على  ابالعتماد  إجيابًيا  شعورًا  بينهما   سيطور  التعاوين،  التعلم  مع (3
 .أقراهنم بشأن قلًقا أكثر الطالب  ويصبح الحق وقت يف التعلم

 من  أيتون  الذين  أقراهنم  جتاه  الطالب   بقبول  الشعور  يزداد  أن  ميكن (4
 . التعاوين التعلم هذا مع خمتلفة وعرقية عرقية خلفيات 

 

 

 اجملموعة اللعبة املسابقة  التعاوين تعلم منوذج. 2

 اجملموعة اللعبة املسابقة  التعاوين التعلم   منوذج تعريف. أ

  تتكون   تعليمية  جمموعات   يف  الطالب   تضع  اليت  التعاوين   التعلم  مناذج  أحد
اجملموعة    التعلم  هو  أعراق  أو   ومقاطع  ونوعي  خمتلفة،  قدرات   لديهم  طالب   6-5  من

 اللعبة املسابقة.

 
11 Mohamad Syarif Sumantri, Op. Cit, hal. 55. 
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  اختالف   إل  احلاجة   دون  الطالب   مجيع  تشمل  التطبيق،  سهلة  التعلم  ذجمنو  
  دور   ينطوي  التعلم  هذا  يف اجملموعة اللعبة املسابقة.    التعاوين  التعلم  مناذج  وهي  الوضع،   يف

 عنصر  وجود  بسبب  للتعلم  الطالب   محاس  يثري  أن  وميكن  األقران،  من  كمعلمي  الطالب 
  بتعزيز   للطالب   التعاوين  التعلم  يف  ابللعبة   املصممة   التعلم  أنشطة  تسمح   .فيه  اللعب  يف

 والطالب   الطالب   بي  التعليمية  واملشاركة  والصدق  العادلة  واملنافسة  والتعاون  املسؤوليات 
  12.االسرتخاء تتعلم أن أيًضا ميكن

املسابقة    النموذج   أن  املعروف  من  سبق،   ما   على  بناء اللعبة    هواجملموعة 
 بعضهم  ويساعد   البعض،  بعضها  على  يعتمد  الذي  اجلماعي  التعلم  أشكال  من  شكل

 . للطالب  الدراسي التحصيل حيسن أن وميكن البعض،

.  النظرايت  من  عدد  قبل  من  دعمه  مت  وقدتعلم اجملموعة اللعبة املسابقة    منوذج
  13هي: أخرى، أمور بي من النظرايت، هذه

 البنائية  النظرية (1

  املتعلمون   يشارك  أن  جيب  التعاوين،  التعلم  ملبادئ  وفًقا  أنه  بياجيه   تعتقد
 التعلم  منوذج  نوع   يف  بنائية  نظرايت   هناك  .اخلاصة  معرفتهم  بناء  يف  بنشاط

 التعلم  خالل  من.  اجملموعة  يف  املناقشة  من  يبدو  ةاجملموعة اللعبة املسابق  التعاوين
  يكون   حبيث  اخلاصة  معرفتهم  بناء  للطالب   ميكن  املناقشة،  أنشطة  أو  اجلماعي

 .فائدة أكثر التعلم

 
12 Muhammad Fathurrohman, (2015), Model-model Pembelajaran Inovatif, 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 55. 
13 Donni Juni Priansa, (2017), Pengembangan Strategi & Model Pembelajaran 

Inovatif, Kreatif dan Prestatif Dalam Memahami Peserta Didik, Bandung: CV Pustaka 

Setia, hal. 308. 



20 
 

 

 التحفيز نظرية (2

.  اجلوائز  أو  الطالب   أهداف  هيكل  على  الرتكيز  على  التحفيز  نظرية  ؤكد
  اليت (  املشاعر)  والعواطف(  األفكار)  اإلدراك  حتفيز  إل  املمنوحة   اجلائزة   هتدف

 كل   جناح  لتحقيق.  دائًما  التقدير   على  للحصول  سلوك  إل  تتحول  أن  يُتوقع
 لتحقيق  شيء  أي  يفعل  أن   اجملموعة   يف  عضو  لكل  ميكن  اجملموعة،   يف  عضو

  يف  آخرين  أعضاء  قبل  من  الدعم  من  قدر  أقصى  توفري  هو  واألهم.  أهدافه
 .اجملموعة

املسابقة   التعاوين  التعلم  منوذج  نوع   يف  يةحتفيز   نظرية  هناك اللعبة  اجملموعة 
 على  حصلت  اليت  اجملموعة.  ةاملسابق  أنشطة  يف  الطالب   بي  املنافسة  من  مرئية
 هذا  يزيد  أن  ويؤمل.  املعلم  من  جائزة  على  ستحصل  النقاط  من  عدد  أكرب

 . التعلم أنشطة يف ابملشاركة اهتمامهم أو  الطالب  حتفيز من النشاط

 التعاوين اجملموعة اللعبة املسابقة   التعلم منوذج أهداف. ب

 : يلي كما  هي اجملموعة اللعبة املسابقة التعاوين التعلم منوذج نوع  أهداف

 من  يتمكن  حىت  وأفكارهم  آرائهم   عن  التعبري  خالل  من  للطالب   احلرية  منح(  1
 . القائمة املشكالت  حل يف الطالب  بي  اجليد التعاون حتسي زايدة

 .العربية اللغة تعلم يف الطالب  ومساعدة  اإلجيابية  املواقف زايدة( 2

 يفتقرون  الذين  اآلخرين  الطالب   من  آخر  رأي  كل  قبول  الطالب   من  اطلب(  3
 .املعرفة إل
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 متبادل   بشكل  مسؤولون  ألهنم  ونشاطًا  أكثر  إجنازات   حيققون  الطالب   جعل(  4
 .جمموعة أفضل اجملموعة جلعل مًعا ويعملون

 سابقة التعاوين اجملموعة اللعبة امل التعلم منوذج مكون. ج

  من  يتكوناجملموعة اللعبة املسابقة    تعاوينال  التعلم  أن  (Slavin)  سالفي  يقول
  14:التالية  اخلمس املراحل

 الصف  عرض( 1

 .والتطوير االنفتاح ومها هامتي، مرحلتي من العنصر هذا يتكون

 افتتاح(  أ

. التعلم  وأهداف  ،التحفيز  ويوفر   تعلمها،  املراد  املواد  املعلم   ينقل  التعلم  بداية  يف
 هذا   تعلم  عند  ةاملسابق  وأسئلة  العمل  أوراق  أعد  قد   املعلم  يكون  أن  جيب

 . الفصل

 تطويرب( 

  ويعتمد   تقدميها  جيب  اليت  املرات   عدد  كم.  للمادة  العريضة  اخلطوط  املعلم  يعطي
  العرض   من  املرحلة  هذه  يف.  مناقشتها  سيتم  اليت  املادة  على  العرض  طول

 املعلم  قدمها   اليت  املادة   فهم  حًقا  الطالب   على  جيب  الفصل،  يف  التقدميي
 . والتقاطها

 

 
14 Ibid, hal. 310-313. 
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 اجملموعة ( 2

  كل تتكون.  جمموعاهتم  حسب  التجمع  الطالب   من  ويطلب  املعلم  يقرأ
 األكادميية   اإلجنازات   من  انطالقا.  أعضاؤها  يتنوع  طالب   6  أو  5  من  جمموعة

 بشكل  للعمل  اجملموعة  أعضاء  إعداد  يف  اجملموعة  وظيفة  تتمثل.  واجلنس  والعرق
 . اللعبة أثناء األمثل النحو على األصدقاء مع  املواد واستكشاف  جيد

 لعبة ( 3

 التعلم   من  املكتسبة  الطالب   معرفة  الختبار  مصممة  أسئلة  من  اللعبة  تتكون
 مرقمة،   بسيطة أسئلة  من  اللعبة  تتكون .  الصفية  التقدميية  والعروض  اجملموعات   يف

 على   اإلجابة  وحياول  املرقمة  البطاقة  الطالب  خيتار.  الورقة  نفس  على  مكتوبة
 األسئلة  هذه   على  اإلجابة  يف  الصحيحون  الطالب .  للرقم  املطابق  السؤال

 . نقاط على سيحصلون

 املسابقة ( 4

  للصف   تقدميًيا  عرًضا  املعلم  يقدم  أن  بعد  الدرس  هناية  يف  ةاملسابق  تقام
 . النشاط ورقة على مجاعي بعمل اجملموعة وتقوم

 اجملموعة  جوائز( 5

 املعايري   يستويف  الدرجات   متوسط   كان  إذا.  الفائزة  اجملموعة  عن  املعلم  يعلن
 على   اجملموعة  حتصل.  شهادة  أو  جائزة  على  جمموعة  كل  فستحصل  احملددة،

 Great"   و   أكثر،  أو  45  الدرجة   متوسط  كان  إذا"  Super Team"  لقب
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Team"  و ،45-40  إل  املتوسط   وصل  إذا "Good Team "  املتوسط   كان  إذا  
30-40 . 

منوذج    هبا  القيام  ميكن  اليت  اإلجراءات   من  العديد  هناك  أن  سيلربمنيشرح  
 : كالتايل  وهي ةاملسابق اجملموعة اللعبة تعاوينال

 .نفسه هو فريق كل  عدد أن من التأكد مع فرق، إل الطالب  ينقسم( 1

 . مًعا للدراسة مادة الفريق املعلم يعطي( 2

 . املقدمة املادة حول األسئلة بطرح املعلم يقوم (3

 أو   متعدد  اختيار   شكل  يف  ذلك   كان   سواء   سؤاالً   الطالب   على  املعلم  يطرح(  4
 .النقاط ملء أو مقال

 عدد  حساب   إل  الطالب   ويوجه  اإلجاابت   املعلم  يقدم.  األسئلة  طرح  بعد(  5
  15.صحيح بشكل الطالب عليها أجاب  اليت األسئلة

 

 اجملموعة اللعبة املسابقة  التعاوين التعلم  منوذج يف   والضعف القوة  نقاط د.

املسابقة    التعلم  منوذج اللعبة  اجملموعة  .  والعيوب   املزااي   من  العديد  لديه التعاوين 
 .التايل اجلدول يف هذه والضعف القوة نقاط عرض يتم

 

 
 

15 Silbermen, (2006), Active Learning (101 Cara Belajar Murid Aktif), Bandung: 

Nuansa Media, hal. 171. 
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 طريقة اجملموعة اللعبة املسابقة  الضعف و  القوة  نقاط 2.1 اجلدول

 القوة الضعف
  من   الكثري  النموذج  هذا  يتطلب(  1

 .املبتدئي للمعلمي الوقت
  مثل  مناسبة   حتتية  وبنية   مرافق  يتطلب(  2

 . للبطولة التحضري
  التعلم   على  الطالب   يعتاد  سوف(  3

 .معينة جبوائز
 التحدث   يف  يرغبون  الذين  الطالب (  4

 على  أنفسهم،  إظهار   يف  يرغبون  أو
 . اللعبة إتقان سيتم األرجح

 الدراسية  والفصول  الغرف  يف  التدخل(  5
 . مزدمحة تصبح األخرى

 قبل   من  استخدامها  ميكن  ال(  6
 .كبرية  جمموعات 

 .الطالب  رؤى  توسيع( 1
 من  واملواقف  السلوكيات   تطوير (  2

 .اآلخرين احرتام
  عملية   يف  متحمسي  الطالب   يصبح (  3

 . التعلم
 من  الطالب   معرفة  على  احلصول  يتم(  4

 الطالب   قبل  من  البناء  خالل
 . املعلم من فقط وليس أنفسهم،

 يف  إجيابيا  موقفا  تعزز  أن  ميكن  (5
 أن  ميكن  التسامح،  مثل  نفسك،

  تعمل   أن  وميكن  اآلخرين،  آراء  تقبل
 .معا

 ستشجع  املقدمة  واجلوائز   اجلوائز(  6
 . أعلى نتائج حتقيق على الطالب 

 بسهولة   الطالب   املعلمون  يراقب(  7
 شكل  يف  مًعا  والعمل  للتعلم 

 . صغرية جمموعات 
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 الطالب  تعلم حتفيز . 3

 الب الط  تعلم  حتفيز  تعريف. أ

 ما  لشخص  واملثابرة   والتوجيه  احلماس  إلعطاء  كعملية  التحفيز  يقال  أن  ميكن
  16.معي هبدف بعمل للقيام

  واالستجابة   الشعور"  ظهور "  هو  تحفيزال  فإن   (Sardiman)  سردميان  وفقا
 17". الشخص يف الطاقة بتغريات   تتميز أهداف لوجود

 القوة   هو  التحفيز  أن  كشف  فقد  (Qais)  قيس  يف  (Yucel)  يوسل  وحبسب
  18النجاح. لتحقيق ما لشخص ةالتحفيزي

  تلبية   أو   إلرضاء  والتشجيع  اجلهد  يظهر  التحفيز"   Harold Koontz  وفقا
 19". هدف لتحقيق احلاجة

  القوة   أو  الدافعة  القوة  أو   التشجيع  تعين  اليت"  حفز"  كلمة   من  التحفيز  يبدأ
 املختلفة  األهداف  إل  يشري  بشيء  القيام  سبب  هو  التحفيز.  فعاًل   أو  فعاًل   تسبب  اليت
  هبا   يغري  اليت  والطريقة  األهداف،  األفراد  هبا  خيتار  اليت  والطريقة  األفراد،  حيملها  اليت

  20سلوكهم. اآلخرون

 
16 Mardianto, (2012), Psikologi Pendidikan, Medan: Perdana Publishing, hal. 186. 
17 Sardiman, (2009), Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hal. 73. 
18 Qais Faryadi, (2017), Pedoman Mengajar Efektif, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, hal. 43. 
19 Muhammad Iqbal Harisuddin, (2019), Secuil Esensi Berfikir Kreatif & Motivasi 

Belajar Siswa, Bandung: Pasca Terra Firma, hal. 20. 
20 Donni Juni Priansa, (2017), Pengembangan Strategi Dan Model Pembelajaran, 

Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 110. 
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 التعلم  يف  التحفيز  يرتبط .  التعلم  على  الطالب   يشجع  سلوك  هو  التعلم  حتفيز
 من   مهم  جزء  واألهداف  التحفيز  ألن  الطالب   سيحققها  اليت  ابألهداف  وثيًقا  ارتباطًا 

  21.املرجوة النتائج على احلصول أجل من التعلم عملية

:  التايل  النحو  على  التعلم  يف  التحفيز  إل  احلاجة   ( Hamalik)محالك    يوضح 
 تعلم  تغيري  فشل  أو  جناح  حيدد  التحفيز  ألن  التعلم،  وراء  التحفيز  يكون  أن  جيب"

 22".الطالب

 دافع  هو  التعليمي  التحفيز  أن  على  (Hamzah Uno)  أونو  محزة  أكد
 ابملؤشرات   السلوك  يف  تغيري  إحداث   أجل  من  يتعلمون  الذين  للطالب   وخارجي  داخلي

  23:التالية

 والنجاح  النجاح يف ورغبة  رغبة هناك( 1

 التعلم  يف وتشجيع حاجة  هناك( 2

 للمستقبل  واآلمال العليا املثل وجود (3

 اجملموعات  يف تقدير هناك( 4

 التعلم يف لالهتمام مثرية أنشطة أو أنشطة وجود( 5

 بشكل   التعلم  من  الطالب   يتمكن  حىت  ،   مواتية  بيئة   وجود  عن  فضال(  6
 . جيد

 
21 Sumiati, Asra, (2013), Metode Pembelajaran, Bandung: CV Wacana Prima, hal. 

59. 
22 Oemar Hamalik, (2001), Proses Belajar Mengajar, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

hal. 32. 
23 Hamzah B. Uno, (2008), Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta: PT Bumi 

Aksara, hal. 2. 
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 11:24 اآلية  اجملادلة سورة يف التعلم  حتفيز شرح القرآن يف

 ( 11) يَْرفًعِ هللاُ الَِّذْيَن اََمنُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم دََرَجات  

يرتبط اآلية   معرفة  اكتساب   أجل  من  دائًما  للتعلم  ب الطال  بتحفيز  تفسري 
 . مستواه هللا سريفع املعرفة هذه مع حبيث مفيدة

  25:وهي ب،الطال لتعلم التحفيز أيضا شرح احلديث يف

  )رواه الترمذي( عَ جِ رْ ى َي تَّ حَ   للَاِ   لِ يْ بِ سَ  يْ فِ  وَ هُ فَ   مِ لْ عِ الْ  بِ لَ طَ  يْ فِ  جَ رَ خَ   نْ مَ 

 هو  التعلم  حتفيز  أن  باحثةال  ستنتجت  أعاله،  ذكرها  مت  اليت  املختلفة  املعاين  نم
 .املعرفة الكتساب  الطالب  محاس تشجيع

 التعلم  يف  الطالب حتفيز  موقف. ب

  26:التايل النحو على التعلم  يف جدا مهمالتحفيز 

 .التعليمية  أنشطته يف احلماس الطالب مينح  التحفيز. 1

 .بذلك  القيام يف ما شخص يرغب حيث  كأنشطة  العمل دوافع. 2

 . السلوك  على أدلة التحفيز يوفر. 3

 

 
 

24 Kementrian Agama RI, (2010), Al-Qur`an dan Tafsirnya jilid x, Jakarta: 

Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, hal. 25. 
25 At-Tirmidzi Abu ‘Isa, (2001), Tuhfah Al Ahwadzi bi Syarh Jamii’ at Tirmidzi, 

Kitab Al-Ilm Bab Fadhlu Thalabil ‘Ilm, hadist 2646, Kairo: Daar el Hadist, hal. 60. 
26 Kompri, (2015), Motivasi Pembelajaran Perpektif Guru dan Siswa, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, hal. 233. 
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 التحفيز  أمهية. ج

  27:يلي كما  للمعلمي التحفيز أمهية

 الطالب   يتعلم  عندما  وزايدة  النجاح،  لتعلم  الطالب   وإهلام  ورعاية  زايدة.  1
  التعلم،   أهداف  لتحقيق  قوية  الروح  كانت  إذا  ما  على  واحلفاظ  الغرق،

 . متحمسي الطالب  يكون  ال عندما واستيقظ

 قادرين  املعلمون  يكون  أن  جيب   لذلك   الفصل،  يف  احلافز  تنوع  ومعرفة  فهم.  2
 . املناسبة التدريس اسرتاتيجيات  استخدام على

  أو  املدربي  مثل  األدوار  من  متنوعة  جمموعة  الختيار   والتحسي  املعلم  إيقاظ.  3
 أو  املعلمي  أو  امليسرين  أو  املستشارين  أو  التشجيع  أو  املناقشة  شركاء

  سلوك   مع  للغاية  متوافق  الرتبوي  الدور  أن  املؤكد  من.  اهلدااي  مقدمي
 .الطالب 

 املهين  التحدي  يكمن ".  للعمل"  الرتبوية  اهلندسة  يف  للمعلمي  الفرص   إتحة .  4
. التعلم  بروح  املهتمي   غري  الطالب "  حتويل"  يف  التحديد   وجه  على  للمعلم

 .النجاح يتعلمون الطالب  جعل هي املعلم مهمة ألن

 

 

 

 
 

27 Ibid, hal. 234. 
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 : يلي كما  هي للطالب  التحفيز أمهية أن حي يف

 . الدراسة أبمهية الطالب  إيقاظ. 1

  يف   سلوكه  يغري  مث   جبدية،  يدرس  مل   أنه  يعلم  عندما  التعلم،  أنشطة  توجيه .  2
 . التعلم

 . التعلم على الطالب  شجع. 3

 . النجاح من متكنه  بطريقة القوة استخدام على الطالب  تدريب. 4

 التعلم  على الطالب  حتفيز طرق . د

 :يلي كما  هي التعلم يف الطالب لتحفيز املعلم طرق

 .للطالب  للتعلم التحفيز توفري. 1

 .للتدريس واحلماس  التحفيز تنمية. 2

 . حتقيقها املراد األهداف حنو الطالب  توجيه. 3

 .ابلتعلم االهتمام توليد. 4

 .التدريس يف واالنضباط الوقت إلدارة الطالب  توجيه. 5

 .للنشاط للطالب  الفرص  أعط. 6

 .التعلم وأنشطة أساليب من متنوعة جمموعة استخدام. 7

 .للطالب  الصعبة املهام إعطاء. 8
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 .الطالب  مع بنشاط والتواصل التفاعل. 9

 . التعلم يدعم صفي  جو خلق. 10

  28.معىن تعلم على الطالب  تشجيع .11

 التعلم  حتفيز  خصائص. ه

  عملية   يف  التحفيز  لديهم  الذين  الطالب   ملعرفة  اخلصائص  من  العديد  هناك
  29يلي: ما ذلك  يف مبا التعلم،

 بقوة (1

 ابلثقة حتلى( 2

 كبري   شغف لديه( 3

 جيدة   تركيز قوة لديه (4

 اصرب (5

 عليها التغلب جيب حتدايت  الصعوابت  تعترب (6

 فضول  أو فضول وجود (7

 مهمة  املعلم يعطي عندما مبفردها بذلك  القيام على قادرة (8

 :يلي  ما   ذلك   يف  مبا  منخفض،  حافز  لديهم  الذين  للطالب   خصائص  هناك  وابلعكس،
30 

 
28 Sumiati, Asra, Op. Cit, hal. 236. 
29 Muhammad Asroro, (2019), Psikologi Pembelajaran, Bandung: Wacana Prima, 

hal. 184. 
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 قتالية  روح متتلك  ال (1

 ومتذمر متشائم (2

 التعلم  يف الرتكيز قوة متلك  ال (3

 ابلدروس  االهتمام عدم (4

 مستقل  بشكل ابملهمة  القيام تستطيع ال (5

 بثقل يشعر شيء فعل (6

 الفصل  يف ضجة وإحداث  اللعب إل مييل (7

 اآلخرين على االعتماد  (8

 

 العربية اللغة. 4

 العربية  اللغة تعريف. أ

  يف   ،"  اللغة"  العربية   اللغة  مفردات   يف  اللغة  تسمى  ،   اللغوية  الناحية   من
  اللغة   مثل  ،  الالتينية  من  لغات   عدة  تستوعبها  كلمات   هناك".  اللغة"  تسمى  الالتينية

 عليها  يطلق   والفرنسي"  lengua"  تسميها  واإلسبانية  ،" lingua"  تسمى  اإليطالية

 
30 Ibid, hal. 185. 
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"langue  "و  "langage" ،   اإلجنليزية   عليها  يطلق  بينما  "language  ."   العربية،   اللغة  يف" 
  31.الصوت  أو الكالم تعين واليت( يلغو-لغو) للكلمة مشدر شكل هي اللغة كلمة

  لغة   من  املقصود  أن   حبيث  الوقت،  معىن  تطورها  جانب  إل   اللغة  ضيقت  لقد
 من  املستخدمة  اللغة  اإلجنليزية،  اللغة  مثل.  معينة  أمة  لغة  أو  معينة  أمة  هلجة  هو  عصران

 القبائل  مجيع  قبل  من  املستخدمة  اللغة  هي  العربية  اللغة  اإلجنليزي،  الشعب  أو  األمة  قبل
 إل  وما  اإلندونيسيون  يستخدمها  اليت  الوحدوية  اللغة  هي  اإلندونيسية  العرب،  أو  العربية

  32.ذلك 

 :وهي اآلراء، من العديد هناك ،للمصطل وفًقا اللغة فهم أثناء

 اجلميع  عنه  يعرب  الذي  الصوت   أو  الصوت   هي  اللغة  جيين،  ابن  حبسب.  1
 .رغباهتم عن للتعبري

  األشياء،  أمساء  عن  للتعبري  تستخدم   اليت  نطق  هي  اللغة  حازم،  البن  وفقا.  2
 . معانيها فهم مت اليت املعاين عن والتعبري

.  يريدها  اليت  النية  عن  املتحدث   كالم  أو   تعبري  هي  اللغة  خلدون،   ابن  حبسب.  3
 .الفم طريق عن قوهلا  نية  من العبارة تنشأ

 اآلخرين  مع  التواصل  لكيفية  أوريف  قاعدة  هي  اللغة  احلديثي،  للغويي  وفقا.  4
 .البشر يستخدمها اليت الصوتية الصيغ ابستخدام

 
 

31 Sakholid, (2014), Pengantar Linguistik Bahasa Arab, Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 

hal. 38. 
32 Fathur Rohman, (2013), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 

Intrans Publishing, hal. 1. 
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 العربية  اللغة تعلم من الغرض. ب

 املؤسسات   يف.  والقراءة  والكتابة   واالستماع   التحدث   هي  اللغة  تلك 
 عن  التعبري  على  قادرون   الطالب   أن  هو   العربية  اللغة  تعلم  من  الرئيسي   الغرض  التعليمية، 

 . الكتابة أو التحدث  طريق عن إما العربية، ابللغة أفكارهم

  ليس   عديدة،  بطرق  به  القيام  ميكن  العربية  اللغة  إتقان  على  قادرًا   تكون  أن
  لكي .  العربية  اللغة  ابستخدام والكتابة  التحدث   ممارسة  مع  ولكن.  القراءة  خالل  من  فقط

  جيب .  وجاد   صحيح   بشكل  ميارسوا  أن   جيب  العربية،   اللغة  إتقان   من  الطالب   يتمكن
 أن   املعلمي  على   جيب.  والبلغة  واإلمياء،  العربية،  اللغة  قواعد  تعلم   أيًضا  املتعلمي  على

. منفصلة  وال  سليمة   اللغة  ألن   العرب،  الطالب   تدريس   عند  البعض  بعضهم  يربطوا
 كيفية   مثل  العربية  للغة  األخرى  الفروع  إلتقان   أيًضا  حاجة   هناك   ذلك،  إل  ابإلضافة

 . وفهمها  صحيح بشكل  وقراءهتا صحيح بشكل العربية اللغة عن التعبري

 من  ما   شخص  يتمكن  أن   هو   العربية  اللغة  تعلم  من  الرئيسي   الغرض  فإن   لذا
  يكون  أن  جيب.  البعض  بعضهم  فهم   لفهم  أداة   ألهنا   العربية،   اللغة  ابستخدام  التعبري

  أو  التحدث   طريق  عن  إما  العربية،   ابللغة  أفكارهم  عن  التعبري  على  قادرين  الطالب 
  املشاركة  وميكنه   يقرأه،   ما   أو  إليه   يستمع  ما   فهم  الطالب  يستطيع.  صحيح  بشكل  الكتابة 

 . وهواايته وعمره قدراته حسب التفكري يف

 :التايل النحو على العربية اللغة تعلم أهداف حتديد ميكن

 الطالب   إلبداع  جدا  فعال  العربية  اللغة  تعلم  أبن  الطالب   وتوجيه  الطالب   فهم.  1
 . التفكري مهارات  وتنمية 
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 بشكل  فهمها  وميكنهم  للتعديل  قابلة  بوترية  النصوص  قراءة  للطالب   ميكن.  2
  على   وقادرين  األعلى،  املستوى  يف   القراءة  على  القدرة  تطوير   وميكنهم  صحيح، 

  حياته،   يف  لتطبيقه  يقرأه  مما  دروس  أخذ  وميكنهم  مقروء،  هو  ملا  النقد  تقدمي
 . اإلضافية واجلمل( الرئيسية اجلملة) الرئيسي الفكر بي  التمييز وميكنهم

  فهمه   على  والقدرة  يسمعونه  ملا   االستماع  على  الطالب   قدرة   تنمية  على  القدرة .  3
  ال  املسموعة  املادة  كانت  إذا  النقد  توجيه  على  والقدرة  واسع،  نطاق  على

 . يعيشه الذي التعليم مستوى مع تتوافق

 وميكنهم  فراغهم  أوقات   يف  خاصة  حيبوهنا   اليت  الكتب  قراءة   الطالب   يستطيع.  4
 . يقرؤونه مبا واالستمتاع  القراءة يف هوايتهم تطوير

 . اجليدة القراءة اختيار الطالب  يستطيع. 5

  اللغة   يف  املوجودة  العربية  للغة  األساسية  القواعد  استنتاج  للمتعلمي  ميكن.  6
 . املمارسات  من ابلكثري والقيام والكتابة، 

  فهمها،   على  الطالب   قدرة  وزايدة   األدبية،  النصوص  فهم  الطالب   يستطيع.  7
 .وانتقادها وحتليلها هبا، واالستمتاع  األدب، مجال واكتشاف

 .الشعر تالوة وعند القرآن يقرأ عندما اجلملة، معىن فهم الطالب  يستطيع. 8

 املختلفي،   الطالب   لدى  اخلاصة  املواهب  إظهار  على  قادر  العربية  اللغة  تعلم.  9
  33.األديب اجلانب يف وخاصة

 

 
33 Ibid, hal. 15-29. 
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 نتيجة البحث املناسبة . ب

 : أجرته الذي البحث هو الدراسة هبذه الصلة ذو البحث

  آتشيه   ابندا  جامعة  طالبة  من  البحث  هذا  نتائج   كانت  (.2017)  ريةاخل  مفتاح  -1
التعاوين   البحث  عنوان  مع  انجحة،  السالم  دار  الرانريي التعلم  منوذج  "تطبق 

املسابقة   اللعبة    الصف   لطالب   اإلجنليزية  اللغة  تعلم  نتائج  لتحسياجملموعة 
توجنكوب".    اخلامس اإلبتدائية  مدرسة    إجراؤه،   مت  الذي  البحث  نتائج  منيف 

طريقة    تطبيق  أن  مالحظة  ميكن  الطالب   تعلم  نتائج  لتحسي  متاًما   مؤثرهذه 
 88.23  بدرجة  دورتي  يف البحث  هذا  إجراء  مت.  اإلجنليزية  اللغة  دروس  وخاصة

 . 61.76 من

سوجنو  من  ة طالب(.  2009)   نوها،  ليولي  عتيق  -  2 وايل    بعنوان  سيمارانج   اجلامعة 
املسابقة    " اللعبة  اجملموعة  التعاوين  التعلم  منوذج    للوغاريتمات   املادة   يفتطبق 

مدرسة   الفئة  لطالب   التعلم  وخمرجات   التعلم  ةحتفيزي  لتحسي يف  العاشرة  الصف 
احلكومية     هلذه   يكون   حبثه،   نتائج   من".  2010\2009  سيمارانج العالية 

 الرايضيات   تعلم  يف  التعلم  ونتائج   الطالب   اهتمام  على  جًدا  كبري  أتثري  الطريقة
 .التعلم يف والتميز  التفوق ملواصلة املنافسي بي منافسة هناك ألن

بعنوان    جامعة  من  ة بطال(.  2011)  كوسومانداري  إران   -  3 سوراكرت  احلكمية 
" املسابقة    البحث  اللعبة  اجملموعة  التعاوين  التعلم  منوذج   األلغاز   استخدامتطبق 

الثانوية    بيولوجيا  لتعلم  الدافع  لتحسي مدرسة  يف  الثامن  الصف  الطالب 
 للطالب   ا جدً   ومهمة  جًدا  مناسبة  الطريقة  هذه".  2011\2010جناديراجا  

 .ونشط ممتع األساليب استخدام  ألن التعليمي الدافع لزايدة
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 ج. هيكل األفكار 

  أو  العقلية  أو  اجلسدية  إمكاانته   كل  من  لالستفادة  جاد  جهد   هو  التعلم
  مثل   جيدة  نفسية  جوانب  لتحقيق  آخرين  أعضاء  مع  أو  اخلمس  احلواس  أو  الدماغية

 .ذلك  إل وما والتحفيز، واملواهب والذكاء االهتمامات 

  هو   العربية   اللغة  تعلم  أن  الطالب   من  العديد  يرى  رأينا،   كما   ذلك،  ومع
  يف  للطالب   دائًما   احلافز  توفري  يف  املعلم  دور  جًدا  املهم  من  لذلك .  للتعلم  موضوع  أصعب

 يشعر  ال  حىت  التعلم  يف  الطالب   تثري  أن  ميكن  اليت  التدريس  طرق  واستخدام  التعلم
  عدم   وهي  العوامل،  من  العديد  بسبب  التعلم  يف  الطالب   محاسة  تراجع.  ابمللل  الطالب 

 .واململة لالهتمام املثريين غري للمعلمي التدريس وأساليب العربية، اللغة بتعلم االهتمام

البطلة    طريقة  تطبيق  يف  الباحث  يرغب  احلالة   هذه  يف اللعبة    كواحداجملموعة 
  يف   نشط  دور  للعب  الطالب   مجيع   يشرك   ألنه   العربية،  اللغة  يف  السهلة  التعلم  حلول  من

 للتعلم،  فهمهم  لصقل   الصحية  واملطابقات   األلعاب   من  عناصر  على  وحيتوي  التعلم
 .عرب  اللغة وخاصة

 بفهم  الطالب   اهتمام  زايدة  إلطريق    هذا  استخدام  يؤدي  أن  املتوقع  من
  وإتقان   ،  أفكارهم  تطوير  على  الطالب   مساعدة  أيًضا  وميكنه  واضح  بشكل  العربية  اللغة

.  العربية  ابللغة  والتحدث   والكتابة  واالستماع   القراءة  مثل  العربية  اللغة  يف  مهارات   أربع
  التدريس   عملية  واكتمال  جناح  يف  مهًما  دورًا  يلعب  املعلم  أن  مالحظة  ميكن  وهكذا
 حتفيز  لزايدة  التدريس  طرق  من  العديد  استخدام  يف  املعلمي  جهود  وخاصة  ،  والتعلم

 تعلم  يف  وحتفيزًا  اهتماًما   أكثر  الطالب   سيكون   وابلتايل.  الفصل  يف  التعلم  يف  الطالب 
 .العربية اللغة
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 العمل د. فرضية

  البحث   إلجراءات   وفًقا  دورة  كل  دورتي،  إل  البحث  هذا  تقسيم  املقرر  من
 .والتفكري واملالحظة والعمل التخطيط بينها  من. هبا املعمول

 التعاوين   التعلم  منوذج  تطبيق:  التايل  النحو   على  الدراسة  هذه   فرضية  تسمية  مت
تدريس   يف  الطالب  حتفيز  لتحسي  املسابقة  اللعبة  طالب   العربية   اللغةاجملموعة  لدى 

 مبعهد احلسىن ماريندال. الثامن الصف
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 الثالث  الباب

 البحث قيطر 

 ونوعه البحث منهج . أ

  الكمي   النهج  وهو   خمتلط،  هنج   هو  استخدامه  سيتم   الذي   النهج   نوع
  يف   شوهدت   اليت  التطورات   لرؤية  فعالية  أكثر  ألنه  املختلط  النهج   اختيار  مت.  والنوعي

  يف   النظر  خالل  من  الطالب   تقدم  لرؤية   مفيدة  الكمية  واملناهج  الطالب،  تعلم   عمليات 
  البياانت   اختبارات   ابستخدام  قياسها  يتم  اليت  املشكالت   حل  قدرات   اختبارات   نتائج 

  وسيتم   مباشرة،  التعلم  أنشطة  يف  الطالب   تطور  لرؤية  مفيًدا  النوعي  النهج   يعد  مث.  الكمية
 . الباحثة  قبل من خبطوة خطوة ومالحظة تقييم

 به يقوم الذي البحث أي الفصل، يف  العملي البحث من النوع هذا يستخدم
  تزيد  حبيث  أدائهم  حتسي  أجل  من  الذايت  التأمل  خالل  من  اخلاصة  فصوهلم  يف  املعلمون

  34.التعلم نتائج 

  منصور   يف(  Mc. Taggart)  تغارت   ماك  و   ( Kemmis)  كيميس
(Mansur )  تنفيذها   يتم   واليت  اخلاصة،  العمل  وجتربة  الذات،  لتحسي  أجريت  دراسة   هي  

  35.وخمطط منهجي بشكل

 
34 Zaina, dkk, (2010), Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru, SD, SLB, TK, 

Bandung: CV. Yrama Widya, hal. 3. 
35 Mansur Muslich, (2013), Melaksanakan PTK Itu Mudah (Classroom Action 

Research) Pedoman Praktik Bagi Guru Profesional, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 8. 
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 عاكسة  دراسة  هي    الفصل   يف  عمليال  البحث  ( Suyanto)سوينتو    وفًقا
 إجراءات   اختاذ  خالل   من  الدراسي  الفصل   يف  وتعزيزها  التعلم  ممارسات   لتحسي  وتعاونية

  36.معينة

  العملي  حبث  إلجراء ,   (Arikunto)أريكونتو     يف   (Hopkins)هلوبكنز  وفًقا
  والتشخيص  التحضري:  تشمل  اليت  اخلطوات   يعرف  أن  املرء  على  جيب  الفصل،  يف

 واليت  الدراسي  الفصل  يف  البحث  إجراءات   مث.  املشكالت   حلل  اإلجراءات   وختطيط
  ، (املالحظة)  املالحظة  ،(العمل)  الصفية  اإلجراءات   تنفيذ  ،(التخطيط)  التخطيط:  تشمل

  37.دورة كل  يف( التأمل) والتفكري

 البحث  موضوعات ب. 

  ماريندال   احلسىن  مبعهد  الثامن  الصف  طالب   من  بحثال  هذ  مواضيع  كانت
 اللغة  لتعلم  الطالب   حتفيز  زايدة  حماولة  هو  البحث  هذا  هدف  مث.  طالباً   30  من  املكونة

 اجملموعة اللعبة املسابقة. التعاوين التعلم منوذج نوع  ابستخدام العربية

 البحث زمان و  ج.  مكان

  ، 1  ماريندال  الثالثة   رااي  ابسار  قرية.  احلسىن  معهد  يف  البحث  موقع  جريأ
  الربيدي   الرمز.  الشمالية  سومطرة  مقاطعة  سريدانغ،  ديلي  منطقة  الفرعية،  ابتومباك  منطقة

الثانية)  ةالثانيدرة    يف  البحث  هذا  إجراء   مت .  20361   حىت   2020  مارس  من  ، (دورة 
 .االكتمال

 
36 Ibid,  hal. 9. 
37 Arikunto, (2010), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, hal. 14. 



40 
 

 

 املراقبة  إجراءات  . د

  شكل   يف  األنشطة  تنفيذ.  التنفيذ  من  مراحل  عدة  يف  البحث  هذا  إجراء  مت
  التنفيذ   يتم.  الدراسي  الفصل  يف  حتدث   اليت  املشاكل  لتحديد  األولية  واملالحظة  التفكري

 الصفية  اإلجراءات   وتنفيذ  ،(التخطيط)  ابلتخطيط  تبدأ  الدراسة  هذه  يف  .بدورتي
  يف  زايدة   أو   كبرية   تغيريات   إلحداث (  التأمل)  والتفكري  ، (املالحظة)  واملالحظة   ،(األفعال)

البحث    .التعلم منوذج  يلي  الفصل  فيما  يف  إليوت العملي  جلون  يف    (Jhon Elliot)  وفًقا 
   38:  ( Endang Komara)  إندانغ كومار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 38Endang Komara, (2016), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

Dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru, Bandung: PT Refika Aditama, hal.48.  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

    

 

 3.1الصورة منوذج دورة البحث فئة العمل

 

 املالحظة 
 

 التخطيط 

 

 التنفيذ 

 الدعاوى 

 
 الدورة األول 

 

 انعكاس

 التنفيذ 

 املالحظة 

 

 

 التخطيط  الدورة الثانية

 

 انعكاس الدورة التالية
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 : يلي كما  هييف الفصل  يلعمل ا البحث التصميم هذا تفاصيل

 األول  الدورة .1

 التخطيط ( أ

 . التعلم خبطوات  يتعلق فيما  الدرس خطة وضع (1

 العربية  الكتب مثل  تعليمية مواد إعداد (2

 الصوت   ومكربات   السائل  الكريستال   شاشات   مثل  التعلم  وسائط  إعداد  (3
 والصور

 . واملكافآت  والعالمات  السبورة والورق الغراء مثل أخرى معدات  إعداد (4

 األول الدورة وأسئلة املالحظة ورقة إعداد (5

 اإلجراءات ( ب

 التمهيدية  املرحلة( أ

 .الصف يف شروطهم ويضع عنهم ويغيب ابلطالب  املعلم يرحب (1

 . مسبق اختبار شكل يف التعلم على الطالب  لتحفيز مقياس توفري (2

 . املعلم أسئلة عن اإلجابة  ميكنهم الذين الطالب  امدح (3

 مع  تعلمها سيتم اليت التعليمية املواد يربط املعلم أن أي  تقديره، عن املعلم يعرب (4
 . تعلمها  مت اليت املواد
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 األساسي النشاط مرحلة( ب 

  املوجودة،   املدرسية  الكتب  فتح  الطالب   من  املعلم  يطلب  األول،  املرحلة  يف
  يف(  مهنة)   املهنة   عن  املواد   لشرح  ومتحدثي  وتركيزًا،  حممواًل،  كمبيوتر  جهاز   املعلم  يقدم  مث

اإلشارة  استخدام  عن  حملة  بعض  بدأ.  املهنة  عن  وصورًا  ملهنته   وفًقا  العمل  ويظهر  ،اسم 
 أسئلة  طرح يف  بدأوا  الذين  الطالب   بعض   وهناك  التعلم،  عملية ملتابعة  متحمسي  الطالب 

 . يفهموه مل ما معرفة الطالب  حياول أخرى وبعبارة  فهمها، يتم  مل أشياء حول

املسابقة    الطريقة  املعلم  يستخدم  املادة،  املعلم  يشرح  أن  بعد اللعبة  اجملموعة 
  االختبار   نتائج  خالل  من  يظهر  كما  متجانسة  غري  جمموعات   إل  الطالب   وتقسيم

 كل   أن  أي  جمموعة  كل  مهمة  املعلم  يشرح.  أشخاص  6  من  جمموعة   كل  تتكون  .األويل
 أكرب  جلمع  اخلطى  سريعة  مرحلة  وهناك.  املعلم  أسئلة  على  جييب  أن  جيب  اجملموعة  يف  فرد

 وفًقا  بطولة  طاولة  كل  على  واجللوس  للرتتيب  الطالب   املعلم  يوجه   مث.  النقاط  من  عدد
 .للمجموعة

 إهنم .  املعلم  يطرحه  سؤال  كل على  ابإلجابة  الطالب   ويبدأ  املسابقة  تبدأ
 اجملموعات  من  التنافسية  القدرة  يفقدوا  أن  يريدون  وال  املباراة،  هلذه  للغاية  متحمسون

  أن  جمموعة  ممثل  لكل  قيل  االنتهاء،  بعد.  الدرجات   أعلى  على  احلصول  أجل  من  األخرى
   .املهنة  عن مادة خيتتم

 النهائي  النشاط مرحلة( ج

  اجملموعة،  يف  الطالب   لتماسك   تقييًما  املعلم  يعطي  األخري،  النشاط  يف
 ويعطي   الفائزة  للمجموعة  مكافآت   املعلم  يعطي  مث.  األسئلة  وتصحيح  مًعا،  والعمل

  وما   فيه  مرغوب   هو   ما  حتقيق  ميكن  حبيث  دائًما،   التعلم  على  الطالب   وحيفز  مًعا  التصفيق
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 تعلم  قيمة  على  احلصول  إل  يهدف  اختبار  عنصر  املعلم  يقدم  ذلك،  بعد.  مطلوب   هو
  يف   تقدميها  سيتم  اليت  الدروس   أيًضا  املعلم  ينقل.  تدريسه  مت   الذي   للتعلم  الطالب   إتقان

 . والتحيات  ابلصالة التعلم وينهي التايل االجتماع

 املالحظة( ج

 نقل   على  املعلم  قدرة  هي  التعلم  عملية  أثناء   مالحظتها  متت   اليت  األشياء
 . اجلارية التعلم عملية أثناء الطالب  أنشطة إل ابإلضافة الفصل، وإتقان

 التأمل( د

 الدورة  يف  العمل  لتوفري  تقييم  إبجراء  واملعلم  الباحث  يقوم  املرحلة،  هذه  يف
  النتائج   حتقيق  يتم  مل   إذا.  التالية  التعلم  دورة   لتنفيذ   كاعتبار   استخدامه  يتم  والذي  األول

 . الثانية الدورة يف حتسينات  إجراء فسيتم املتوقعة،

 

 الثانية  الدورة .2

 الدورة  يف  الطالب   تعلم  نتائج  كانت  إذا  ما  لتحسي  الثانية   الدورة  تنفيذ  يتم
 مراحل   نفسها  هي  الثانية  الدورة  يف  البحث   مراحل  KKM  درجات   مع  تتماشى  األول

  من  التحسينات   خالل  من  التعلم  يتم  التنفيذ  مرحلة  يف  فقط  إنه.  األول  الدورة  يف  البحث
 .األول الدورة
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 البياانت   مجع ه.  تقنيات

  كانت   الدراسة  هذه  يف  الباحثون  استخدمها  اليت  البياانت   مجع  تقنيات 
 : الفين للتفسري وصف يلي فيما. والتوثيق واالختبارات  واملالحظة  املقابالت 

 املقابلة. 1

 .التعلم أثناء واملعلمي الطالب  أنشطة حتديد إل املقابلة  هتدف

 املالحظة  صحيفة.  2

 أنشطة  يف  الباحثون  أجراه  الذي  البحث  حالة  لتحديد  املالحظات   إجراء  مت
  حول   املالحظات   ذلك   يف  مبا   املالحظات،  تنفيذ   مت .  البياانت   مجع

  أثناء  الطالب  وسلوك  والطالب،  املعلمي  بي  العربية  اللغة  تعلم  يف  التفاعالت 
  واملواقف   اجملموعة   أصدقاء  مع  الطالب   وتفاعل  الطالب،  تعلم  وحتفيز  التعلم،

 .التعلم يتم عندما الصفية

 االختبار . 3

  يف   أسئلة   أو   إجاابت   إعطاء  يتم  حيث  البياانت   جلمع  قياس  أداة   هو  االختبار 
  املادة   تعلم  بعد  الطالب  فهم  مستوى  حتديد  على  االختبار   هذا  يعمل.  األداة

املسابقة   التعاوين  التعلم  منوذج  ابستخدام  مهنة اللعبة    سيؤثر   الذي  اجملموعة 
 .الطالب  وحتفيز التعلم نتائج على
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 التوثيق. 4

  هتدف  فيديو  ومقاطع  صور   شكل  يف  هي  الباحثون  يستخدمها  اليت  الواثئق
  يتم   واليت  الدراسة  وقت  يف  األحداث   أو  األنشطة  من  عملية  تسجيل  إل

 . الدراسة  أثناء الطالب/الصف وبياانت  البحث بياانت  إل ذلك  بعد حتليلها

 البياانت   حتليل  تقنيات. و

  واالختبارات   واملالحظات   املقابالت   خالل  من  البحث  بياانت   مجع  مت
 تعلم  نتائج  حتسن  الكتشاف  املالحظة  مالحظات   ُتستخدم.  مالحظة   مالحظة .  والتوثيق

  الضعف   نقاط  لتحسي  حماولة  يف  االعتبار  يف  كمعلومات   العربية  املواد   يف  الطالب 
 . املوجودة

 استخدام  حول  االستنتاجات   لتحديد  الدراسة   هذه   يف  البياانت   حتليل  مت
 . العربية اللغة تعلماجملموعة اللعبة املسابقة يف   تعاوينال منوذج

 البياانت  ختفيض. 1

  البياانت   وحتويل  وتبسيط  اختيار  طريق  عن  البياانت   ختفيض  عملية  تتم
 . ميدانية مالحظات  شكل يف املقدمة

 البياانت  عرض. 2

  عرض  يتم .  بوضوح  فهمها  ميكن  بطريقة   البياانت   ترمجة   هو  البياانت   تعرض
 األدوات   من  كنوعي  االختبار،  ونتائج  املالحظات   من  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت 

 :التالية  الصيغة ابستخدام العربية، اللغة لتعلم الطالب  حتفيز يف الزايدة ومعرفة ملعرفة
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 النوعية  البياانت . أ

  بياانت   حتدد .  املراقبة  أوراق   من  عليها  احلصول  مت   اليت   النوعية  البياانت 
  العربية   اللغة  تعلم  عملية   أثناء   الطالب   يواجهها   اليت  والصعوابت   املعلم  أداء   املالحظة

 وأنشطة  املعلم   أداء  قيم  على  احلصول  يتمالتعلم التعاوين اجملموعة اللعبة املسابقة.    ابلطريقة
 :الصيغة  خالل من الطالب 

N= 
𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100% 

 معلومات: 

N القيمة احملققة أو املتوقعة = 

R الدرجة األولية اليت حصل عليها الطالب = 

SM الدرجة القصوى املثالية لالختبار املعين = 

 39= رقم اثبت  100

  املعلم أداء فئات 3.1 اجلدول

 التصنيفية النتائج الفاصلة الرقم 
1 . N>80 ممتز 
2 . 60<N≤80  جيد جدا 
3 . 40<N≤60 جيد 
4 . 40<N≤20  منخفض 

 
39Ngalim Purwanto, (2008), Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran  

Bandung: Remaja Rosda Karya, hal. 102. 
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  5 . 20N≤  40منخفض جدا 
 

   فرد لكل الطالب أنشطة فئات 3.2 جلدولا

 التصنيفية النتائج الفاصلة الرقم 
1 . N>80 انشط جدا 
2 . 50<N≤75  انشط 
3 . 25<N≤50  الناشط الناشط 
4 . 25N≤  41سليب 

 

 البياانت الكمية ب.  

التعلم البياانت الكمية هي بياانت من نتائج االختبار من خالل طريقة 

 يف كل دورة. التعاوين اجملموعة اللعبة املسابقة 

 ، يتم استخدام الصيغة:حلساب تعلم إتقان الطالب كفرد( 1

S = 
𝑅

𝑁
 𝑥 100 

 معلومات

 
40Poerwanti, (2008), Assesemen Pembelajaran SD, Jakarta: Dirjen Dikti 

Depdiknas, hal. 7. 
41Ibid, hal. 8. 
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S القيمة املتوقعة = 

𝑅  عدد الدرجات / العناصر اليت متت اإلجابة عليها بشكل صحيح = 

𝑁 أقصى درجة من االختبار = 

  = رقم اثبت 100

  :الصيغة ابستخدام الطالب  تعلم خمرجات  قيمة  متوسط ( 2

X = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 : املعلومات 

X  = املطلوبة القيمة متوسط 

∑ 𝑥 =الطالب عالمات  عدد 

n  =42الطالب  عدد 

 اكتمال تعلم استخدام الطالب الكالسيكية الصيغة: حلساب ( 3

اكتمال الكالسيكية = )عدد الطالب الذين أكملوا التعلم( / )إمجايل عدد الطالب( × 

100 ٪ 

 
42 Zainal Aqib dkk, (2009), Penelitian Tindakan Kelas untuk SD, SLB, 7 TK, 

Bandung: Yrama Widya, hal. 42. 
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 مالحظات:

 80القيمة   ≤اكتمال فردي: إذا وصل الطالب إل االكتمال 

80.43≥ ٪ من الطالب قد حققوا اكتمااًل  80االكتمال الكالسيكي: إذا كان 

 املئوية ابلنسبة الطالب إتقان مستوايت معايري  3.3 اجلدول

 معىن  طبقة النجاح
 مرتفع جدا % 80<
 مرتفع  % 60-79
 متواسط % 40-59
 منخفض  % 20-39

 منخفض جدا  % 20>
 

 اخلتامى االنسحاب . 3

  تصبح .  للبياانت   التعرض  أساس  على  تفسري  أو  إلعطاء  حماولة  هو  االستنتاج

 . القادمة الدورة لتنفيذ األساس االستنتاج نتائج 

 
43Purwanto, Op. Cit, hal. 102. 



 

51 
 

 الباب الرابع 

 نتائج البحث واملناقشة

 أ. التعرض للبياانت 

 احلسىن معهد خلفية. 1

  ، 1  ماريندال  الثالث   رااي  ابسار   قريةطريق    يف  احلسىن  عهدمل  اجلغرايف  املوقع
  الربيدى  الرقم.  الشمالية   سومطرة  مقاطعة  سريدانغ،  ديلي  منطقة  الفرعية،   ابتومباك  منطقة

20361 . 

 أرض  على  زوجته،  مع  حسين  عثمانهو احلاج    احلسىن  معهد  الدكاترة  أسست
فنورغا    خريج  هو  عثماناحلاج    .إخواهنم  بعض  ووقف  الوقف غونتور  معهد    جاوة من 

روضة    قيادة   ( 1988-1982)   سنوات   بضع  بعد  .1976  عام  الشرقية معهد  يف 
ميدان,    إنتاج  على  قادرة  تعليمية  مؤسسة  إلنشاء  عثمان  الذات   من  الرغبة  تنبعاحلسنة 

  عثمان احلاج    جيمع  املقصود،  الغرض  حتقيق  أجل  من  .الوقت  نفس  يف  والعلماء  العلماء
  الرتبية  وزارة  هو   العام  التعليم  مرجع٪.  100  املعهد  والتعليم٪  100  العام  التعليم  بي

 .الشرقية جاوة عهد غونتور فنورغا مب تعليم  مرجع بينما الوطنية، 

 مضافة،  كقيمة"  بلس"  كلمة  تعريب  طريق  عن  احلسىن  عهدمب  إنشاء  لذلك،
  أبريل   17 أو   ه   1408  رمضان   11 يف  .معهد  والتعليم  العام التعليم  من  مزجياً   هناك   ألن

احلسىن.    األول  احلجر  وضع  مت  م  1989 معهد    م   1989  أغسطس  14  يف  مثيف 
احلسىن    العوالية  الدينية   املدرسة  بدأت  معهد   ذلك   بعد  . سنوات   4  تدريس  فرتة  معيف 

  .سنوات   6  ملدة"  اإلسالمي  املعلم  تربية"  برانمج  م  1992  يوليو  17  يف  رمسياً   افتتح
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 املعلم  تربية  رمسًيا  التعليمية  املؤسسة  اسم  أصبح  اآلن،  وحىت  1992  عام  من  اعتبارًا
 يف معهد احلسىن. اإلسالمي

 الرسالة   و الرؤية. 2

  :الرؤية

 . والتكنولوجيا والعلوم امتياز يف املتفوقة  التعليمية املؤسسات 

 : الرسالة

  تربية   برانمج   مع  الكفاءة   على  القائم  التكامل  تعليم  نظام  تطبيق .  أ
 .اإلسالميي املؤمني

 .العلوم خمتلف يف ومهرة أذكياء هم الذين الوطنيي احملاربي إبعداد قم. ب 

  املؤسسات   مجيع  إشراك  خالل  من  املتكاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق.  ج
 . عهدامل يف واملقيمي

 على  املعلمي  وة  /    ذأوستاد  ،ة  /طالب   مجيع  يف  التميز  روح  ترسيخ .  د
 . والتقوى اإلميان أساس

  واملؤسسات   اجلهات   جلميع   اإلسالمية   األكهوة  يف   تعاون   إقامة.  ه
 . واخلارج الداخل يف واخلاصة احلكومية
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 : هدف

  : عام هدف

  الدين   تعاليم   بتنفيذ  الطائف  يقوم  حىت  املسلمة  اجلالية   بنات   وتعليم  رعاية
 . اآلخرة والسعادة العامل حتقيق على وقادرة  جيدة جمتمعية تنمية  أجل من وتعليمهم

 :خاص غرض

 :معهد دارما  تراي حتقيق( 1

 . والتفاين اإلميان. أ

 .واملهارات  العلوم. ب 

 واخلدم اجملتمع. ج

طلبة    تثقيف(  2 أو    لتكون   بكفاية،  العام  والعلم  الدين  على  للحصولطالب 
  مطيًعا،  ،   يبين   إنساانً   وتصبح   اجملتمع   وسط  يف  املستقل  العيش  على  قادرة

 .ومعنوايً  خملًصا مؤمًنا،

 سةمدر  ملف . 3

 ندل يمار  احلسىن معهد البياانت 4.1 اجلدول

 ندليمار  احلسىن معهد البياانت
 1 اسم املدرسة  مدرسة الثانوية مبعهد احلسىن

 2 عنوان    طريق تعلم السوق الثالث
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 3 قرية ماريندال األول 
 4 منطقة  ابتومباك 

 5 املناطق  ديل سريدانج
 6 احملافظة سومطرة مشالية

 7 رقم اهلاتف  061-7030650
 8 رقم الفاكس  
الربيد    عنوان 

 االلكرتون 
9 

 10 املوقع 
رئيس   أبرار حمبوب حبري اسم 

 املدرسة 
11 

 12 عنوان املدير  
 13 رقم هاتف املدير  082167922912

putrasilitonga123@yahoo.co.id   الربيد عنوان 
اإللكرتوين  

 للمدير

14 

204070105350 NSS 15 
209010 NIS 16 

 17 حالة االعتماد  ب
 18 تريخ االعتماد  2007ديسمرب 24

 19 رؤية  . ممتاز يف التحصيل األكادميي

mailto:putrasilitonga123@yahoo.co.id


55 
 

 

 الرايضة والفنون. ممتاز يف 2
 . انضباط عايل3
 . شخصية فاضلة4

 

 . حتسي جودة عملية التعليم والتعلم 1
 حتسي كفاءات املعلم واملوظف  .2
 . جتهيز الطالب لتطوير أنفسهم 3
 . تذكري الباسياسي األكادميي والرايضة والفن4

 مهمة 
 

20 

 21 أتسست عام 1995
 22 حتديث عام  2012
 23 منطقة املدرسة مرت مربع2600
بناء   مرت مربع2500 منطقة 

 املدرسة 
24 

إل  15 املسافة 
 منطقة املدينة 

25 

إل  200 املسافة 
 مدينة رجينسي

26 

 تسع فصل اثمن فصل سابع  فصل

 مجلة نساء  رجل مجلة نساء  رجل مجلة نساء  رجل

21 9 30 19 13 32 22 14 36 
 

 27 إمجايل الطالب 

 مجلة نساء  رجل

5 8 13 
 

عدد   إمجايل 
 املعلمي 

28 
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يف    KBMوقت   13:05  - 7:30بعد الظهر:   -صباًحا 
 املدرسة 

29 

 . الكشافة
 . الكالم 2
 . فن قراءة القرآن 3
 . الرايضة 4
 . األدب واملسرح5

نشاطات 
 خارجية 

 

30 

 

 ندل يمار  احلسىن معهد  مرافق 4.2 دولاجل

املدرسة مرفق  
 شرط

( جًدا  سيئ سيئ،  جيد، ) 
الراحة  وسائل مجلة  

 
 الدراسة قاعة 5 جيد
/   اإلدارة غرفة 1 جيد

 املكتب
 مكتبة 1 جيد
 الكمبيوتر معمل 1 جيد
 الصالة غرفة 2 جيد
 املدرسة  كافرتاي 1 جيد
 UKS 1 جيد
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 عمل  ورشة - 
 غرفة 1 جيد

/   االجتماعات 
 القاعة

 مستودع  1 جيد
 الرايضة  جمال 1 جيد

 

 الفرضيات اختبارب. 

 ( اإلجراء  قبل ما نتائج ) األول  اإلجراءات. 1

  مت   كما  واجلواب   والسؤال  احملاضرة   طريقة  ابستخدام  املسبق  االختبار  إجراء  يتم
  على   موجود  هو  ما  كتابة  إل  الطالب   الباحثة  وجهت  التعلم،  تمت  عندما  .مسبًقا  تدريسها

  على  حريًصا  وليس  وامللل،  الشديد،  ابمللل  الطالب   يبدو   الظروف،  هذه  مثل  يف.  السبورة
 عندما ويزعجوهنم ويتحدثون، أصدقائهم، خلف مبفردهم يلعبون الطالب  جيعل مما التعلم،

 .والطالب  املعلم بي تعليمي تفاعل يوجد ال ألنه ذلك  حساب  يتم. الدرس املعلم يشرح

  . العربية  املواد  يف  وخاصة  التعلم،  دافعية  لتحسي  مثلى  جبهود  البحث  إجراء  مت
 منخفض  العربية  اللغة  لتعلم  التحفيز  أن   املعروف   من  أجريت،  اليت  املالحظات   نتائج   من

 تظهر  اليت  التحفيز  مالحظة  ورقة  يف  ذلك   مالحظة  ميكن.  التعلم  إتقان  وحتت  للغاية
واليت66.66  متوسط .  العربية  اللغة  بتعلم  اهتماًما  أقل  يزالون  ال  الطالب   أن  إل  تشري  ٪ 

 ليس  واجلواب  السؤال وطريقة احملاضرة ابستخدام التعلم  أن استنتاج من الباحثة كنمت حىت
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 حتفيز   مالحظة  ورقة   خالل  من  ذلك   مالحظة   ميكن.  العربية  اللغة  تعلم  يف   لتطبيقه  مناسًبا
 :التايل النحو على الطالب 

الب قبل الدورةتعلم الط ختبار بياانت حتفيزا 4.3 اجلدول  

 الرقم  اجلوانب مؤشرات نقاط التقييم 
4 3 2 1 
 1 حقيقي أ. الرغبة والرغبة يف النجاح  √  
احتياجات    ب.   √     هناك 

 التشجيع والتعلم 
 ج. وجود اآلمال واملثل   √ 
 2 خارجي  أ. هناك تقدير للتعلم    √
مثرية     √  أنشطة  هناك  ب. 

 لالهتمام يف التعلم
  

   ج. هناك منافسة    √  
24املبلغ =   6 6 4  

24الدرجة الكلية =  16  
 

N= 𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100  N =  100  X     16 /24  N = 66.66 ٪  

 يف   احلسىن  معهد  تزال  ،الباحثة   أجراها  اليت  األولية  االختبارات   إل  واستناداً 
  البالغة   KKM  بقيمة  الباحثة  طرحها  اليت  األسئلة  على  اإلجابة  تستطيع  ال  الثامن  الصف

 :التايل النحو على اجلدول يف  التمهيدي  االختبار نتائج من ذلك  رؤية وميكن. 80
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  الطالب قبل الدورة   التعلم  تقدمي  نتائج  4.4 اجلدول

 اجابة قيمة جناح  غري جناح
 صحيحة 

 الرقم  أمساء الطالب

 1 اهلدى مفتاح أمحد 12 60  غري جناح
 2 اذان ستيا شه حقي 12 60  غري جناح
 3 امحد صادقني 13 65  غري جناح
 4 عايشة دوي اردينت  15 75  غري جناح
 5 الدي فهلييفي  15 75  غري جناح
 6 انساء فوتري  16 80 جناح  
 7 افري مسطفى اتركان  15 75  غري جناح
 8 اريل ويبوو  17 85 جناح  
 9 دوالي اريسة رمضاين  17 85 جناح  
 10 ازّيهرا اوريليا  16 80 جناح  
 11 خيلوان نور خالفة 16 80 جناح  
 12 دميس سيت نوغروحو  15 75  غري جناح
 13 فهمي حرااتم  13 65  غري جناح
 14 فهمي زيدان  15 75  غري جناح
 15 فرحان خري امنور  16 80 جناح  
 16 فريدا شهنوم  17 85 جناح  
 17 زوهرا نسوتيون فاتية  16 80 جناح  
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 18 فقه فراموديكا  16 80 جناح  
هدراين مكارمي   15 75  غري جناح

 نسوتيون 
19 

 20 حفيد زكي ماريو 12 60  غري جناح
 21 هيكال اوليا رمحن 13 65  غري جناح
 22 مهزة سباندي 14 70  غري جناح
 23 حيالل امري 14 70  غري جناح
 24 اغوسنيدا اينتان هندية  16 80 جناح  
 25 حممد رزقي اانند 14 16 80 جناح  
حميودا فوترا كسيا  16 14 70  غري جناح

 ماها 
26 

ميكي ويدي  16 16 80 جناح  
 حستويت

27 

 28 حممد حيالل  16 80 جناح  
 29 حممد ختام 14 70  غري جناح
 30 حممد رمضاين 15 75  غري جناح
  املبلغ  2235 13 17
  متوسط 74,5  

 

X = ∑ 𝑥

𝑛
      X = 2235/30         X = 74,5 
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 اكتمال أن مالحظة ميكن أعاله، العربية اللغة تعلم اكتمال نتائج جدول من
 . 74.5  قيمة مبتوسط منخفض، أنه على مصنًفا يزال ال للطالب  العربية اللغة تعلم

  مل طالًبا   17 إل يصل وما٪ 43.33 بنسبة  طالًبا  13 أكملوا الذين الطالب 
  تغيري هو أحدها. الواقع يف التحسي جهود  بذل ينبغي مث٪. 56.66 النسبة يكملوا

 طريقة اجملموعة اللعبة املسابقة. هو أحدها ،  إبداًعا أكثر طرق إل التقليدية األساليب

)  الكالسيكية  اكتمال )دراستهم  أهنوا  الذين  الطالب   عدد=   اإلمجايل  العدد(/ 
 X 100٪( للطالب 

 X 100  13/30=   الكالسيكية اكتمال

 ٪43,33=  الكالسيكية  اكتمال 

 ( األول  الدورة إجراءات)  الثانية  اإلجراءات. 2

  تصف   واليت  وصفي،  بشكل  حتليلها  مت  اإلجرات   هذه   من  األول  الدورة  يف
 تعلم   حتفيز  ونتائج   الطالب،  وأنشطة  املعلم،  أبنشطة  يتعلق  فيما   امللحوظة  النتائج 

يف العمل   حبث  مرحلة  تتكون .  للطالب  العربية  اللغة  تعلم  اكتمال  ونتائج  الطالب، ي 
  و   املراقبة  و  العمل  و   التخطيط:  مراحل  أربع   هناك  دورة  كل  يف.  دورتي  من  الفصل
 . انكاس

املسابقة    الطريقة  تطبيق اللعبة  . دورتي  إل  مقسمة  مهنة   املادةاجملموعة 
  الدراسة   نتائج  شرح  يتم.  التعلم  أنشطة  يف  كاقرتاح  (RPP)  درس  خطة  دورة  كل  تستخدم
   . دورتي يف تنفيذها ويتم  التعلم أنشطة على لتطبيقها وفًقا ابلتفصيل واملناقشة
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   التخطيط. أ

 تنفيذ  قبل  املعلم  سيفعلها  اليت  األشياء  من  العديد  هناك  األول،  الدورة  يف
 :هم هؤالء. اإلجراء

 . التعلم خبطوات  يتعلق فيما (RPP) التعلم تنفيذ  خطة وضع( 1

 العربية  الكتب مثل  تعليمية مواد إعداد( 2

 الصوت   ومكربات   السائل  الكريستال  شاشات   مثل  التعلم  وسائل  إعداد  (3
 والصور

 . واملكافآت  والعالمات  والسبورة والورق الغراء مثل أخرى معدات  إعداد( 4

 األول الدورة وأسئلة املالحظة ورقة إعداد( 5

  العمل. ب

  هي   ة الباحث  يتخذها  اليت  التالية   اخلطوة   فإن   التخطيط،  مرحلة  إعداد  بعد
 األويل،   النشاط   مرحلة  وهي  مراحل،  ثالث   إل  التعلم  عملية  أنشطة  تنقسم.  العمل  مرحلة

.  RPP  يف  اخلطوات   هذه  شرح   مت.  النهائي   النشاط  ومرحلة  األساسي  النشاط  ومرحلة
 : يلي كما  هي املراحل

 األول النشاط املرحلة( أ

 .الصف يف شروطهم ويضع عنهم ويغيب ابلطالب  املعلم يرحب( 1

 .مسبق اختبار شكل يف الطالب  لتحفيز مقياس توفري( 2
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 .املعلم أسئلة عن اإلجابة يستطيعون الذين الطالب  امدح( 3

     تعلمها   سيتم  اليت  التعليمية  املواد  يربط  املعلم  أن  أي  التقدير،  املعلم  ينقل(  4
 . تعلمها  مت اليت املواد مع

 األساسي النشاط مرحلة( ب 

  املوجودة،   املدرسية  الكتب  فتح  الطالب   من  املعلم  يطلب  األول،  املرحلة  يف
 يف(  مهنة)   املهنة  عن  املواد   لشرح  ومتحدثي  وتركيزًا،   حممواًل،  كمبيوتر  جهاز   املعلم  يقدم  مث

اإلشارة  استخدام  عن  حملة  بعض   بدأ.  املهنة   عن  وصورًا  ملهنته  وفًقا  العمل  ويوضح  ،اسم 
 أسئلة  طرح  يف  بدأوا  الذين  الطالب   بعض   وهناك  التعلم،  عملية ملتابعة  متحمسي  الطالب 

 . يفهموه مل ما معرفة الطالب  حياول أخرى وبعبارة  فهمها، يتم  مل أشياء حول

املسابقة   الطريقة  املعلم  يستخدم  املادة،  املعلم  يشرح  أن  بعد اللعبة  اجملموعة 
  االختبار   نتائج  خالل  من  يظهر  كما  متجانسة  غري  جمموعات   إل  الطالب   وتقسيم

 كل   أن  أي  جمموعة  كل  مهمة  املعلم  يشرح.  أشخاص  6  من  جمموعة   كل  تتكون.  األول
  عدد  أكرب  جلمع  سريعة  مرحلة  وهناك.  املعلم  أسئلة  على  جييب  أن  جيب  اجملموعة  يف  فرد
  وفًقا   بطولة  طاولة   كل  على  واجللوس  للرتتيب  الطالب   املعلم  يوجه  مث .  النقاط  من

 .للمجموعة

 إهنم.  املعلم  يطرحه  سؤال  كل  على  ابإلجابة  الطالب   ويبدأ  املسابقة  تبدأ
 اجملموعات   من  التنافسية  القدرة  يفقدوا  أن  يريدون   وال  املباراة،  هلذه  للغاية  متحمسون

  جمموعة   ممثل  لكل  قيل  االنتهاء،   بعد.  الدرجات   أعلى  على  احلصول   أجل  من  األخرى
 . املهنة عن مادة اختتام
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 النهائية  النشاط مرحلة( ج

  اجملموعة،   يف  الطالب   لتماسك   تقييًما  املعلم  يعطي  األخري،  النشاط  يف
 وتصفيق  تفوز   اليت  للمجموعة  مكافآت   املعلم  يعطي  مث.  األسئلة  وتصحيح  مًعا،  والعمل

.  ومطلوب   فيه  مرغوب   هو   ما  حتقيق  ميكن   حبيث  دائًما،   التعلم  على  الطالب   وحتفز  مًعا
 الطالب   إتقان   تعلم  قيمة  على  احلصول  إل  يهدف   اختبار   عنصر  املعلم  يعطي  ذلك،  بعد

  االجتماع   يف   تسليمه  سيتم  الذي  الدرس  بنقل  أيًضا  املعلم  يقوم.  تدريسه  مت  الذي  للتعلم
 .والتحيات  ابلصالة التعلم وينهي التايل

 :التايل اجلدول يف األول الدورة يف الطالب تعلم  نتائج رؤية ميكن

 يف الدرة األولالطالب   التعلم  تقدمي  نتائج  4.5 اجلدول

 اجابة قيمة جناح  غري جناح
 صحيحة 

 الرقم  أمساء الطالب

 1 اهلدى مفتاح أمحد 14 70  غري جناح
 2 اذان ستيا شه حقي 14 70  غري جناح
 3 امحد صادقني 15 75  غري جناح
 4 عايشة دوي اردينت  16 80 جناح  
 5 الدي فهلييفي  16 80 جناح  
 6 انساء فوتري  17 85 جناح  
 7 افري مسطفى اتركان  17 85 جناح  
 8 اريل ويبوو  18 90 جناح  
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 9 اريسة رمضاين دوالي  19 95 جناح  
 10 ازّيهرا اوريليا  18 90 جناح  
 11 خيلوان نور خالفة 17 85 جناح  
 12 دميس سيت نوغروحو  16 80 جناح  
 13 فهمي حرااتم  15 75  غري جناح
 14 فهمي زيدان  16 80 جناح  
 15 فرحان خري امنور  17 85 جناح  
 16 فريدا شهنوم  18 90 جناح  
 17 فاتية زوهرا نسوتيون  17 85 جناح  
 18 فقه فراموديكا  17 85 جناح  
هدراين مكارمي   16 80 جناح  

 نسوتيون 
19 

 20 حفيد زكي ماريو 13 65  غري جناح
 21 هيكال اوليا رمحن 14 70  غري جناح
 22 مهزة سباندي 15 75  غري جناح
 23 حيالل امري 15 75  غري جناح
 24 اينتان هندية اغوسنيدا  16 80 جناح  
 25 حممد رزقي اانند 14 16 80 جناح  
حميودا فوترا كسيا  16 15 75  غري جناح

 ماها 
26 
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ميكي ويدي  16 16 80 جناح  
 حستويت

27 

 28 حممد حيالل  17 85 جناح  
 29 حممد ختام 15 75  غري جناح
 30 حممد رمضاين 16 80 جناح  
  املبلغ  2405 20 10
  متوسط 80,16  

 

X = ∑ 𝑥

𝑛
      X = 2405/30         X = 80,16 

  اكتمال  أن  مالحظة  ميكن  أعاله،  العربية  اللغة  تعلم  اكتمال  نتائج  جدول  من
 . 80,16  قيمة  مبتوسط ، االزدايد يف يبدأ العرب  الطالب  تعلم

 من٪  66.66  األول  الدورة  خالل  العرب   الطالب   إتقان  تعلم  قيمة  وبلغت
 الطالب   لدى  العربية  املفردات   إتقان  إتقان  معايري  إل  استناًدا.  الطالب   عدد  إمجايل

 ذلك   يف  وجد  إذا  العربية  للمفردات   كامالً   إتقاانً   الفصل  اعتبار  ميكن  الكالسيكيي،
 جناح   عن  اإلعالن  يتم  حىت  كالسيكي  بشكل  يكملون  الطالب   من٪    80  أن  الفصل

 الصف   لطالب   التعلم  نتائج  أن  مالحظة  ميكن  أعاله،  املذكورة  للحساابت   وفًقا.  التعلم
احلسىنم  يف  الثامن  مرتفع  النجاح   ومعدل  جيدة  أهنا  على   مصنفة  األول  الدورة  يف   عهد 

 االكتمال  إل   بعد  يصلوا  ومل٪    بنسبة  إتقاانً   الطالب   تعلم  ملستوى  املعايري  جلدول  وفًقا
 . الكالسيكي
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)  الكالسيكية  اكتمال )دراستهم  أهنوا  الذين  الطالب   عدد=   اإلمجايل  العدد(/ 
 X 100٪( للطالب 

 X 100  20/30=   الكالسيكية اكتمال

 ٪66,66=  الكالسيكية  اكتمال 

 املالحظة. ج

 املعلم نشاط مالحظة( أ

روضة    وهي  املراقبي  قبل  من  إجراؤها  مت   اليت   املالحظة  ورقة  تعبئة  مت استاذة 
 التعلم   أنشطة  خالل  املعلم  ألنشطة  كمراقب  احلسىن  عهدم  يف  العربية  للغة  ةكمدرساجلنة  

املسابقة  طريقة  ابستخدام اللعبة   أنشطة  مالحظات   نتائج   على  االطالع  ميكن.  اجملموعة 
 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل األول الدورة ملرحلة  التعلم أنشطة خالل املعلم

املعلم يف الدورة األول نشاط عن املراقبة  بياانت 4.6 اجلدول  

التقييم  نقاط اجلوانب لوحظ   الرقم  
4 3 2 1 
 أولية     √ 

املواد  توصيل على املعلم قدرة. أ  
1 

احلافز  توفري على املعلم قدرة. ب    √    
التعلم  أهداف نقل على املعلم قدرة. ج   √    
 ابستخدام التعلم خطوات  شرح على املعلم قدرة. د   √ 

موعة اللعبة املسابقةاجمل طريقة  
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األساسية األنشطة    √  
مهنة  مادة شرح على املعلم قدرة. أ  

2 

جمموعات  يف الطالب  توجيه على املعلمي قدرة. ب     √   
  مع ابلتعاون الطالب   توجيه على املعلم قدرة. ج   √ 

األسئلة  على اإلجابة يف جمموعاهتم  
 

 يف  نشط دور للعب الطالب  توجيه على املعلم قدرة. د   √ 
األسئلة عن اإلجابة  

 

 إغالق   √ 
التعلم  نتائج ختام  يف الطالب  املعلم يوجه. أ  

3 

 للطالب  الثانية الدورة  اختبار أسئلة املعلم يقدم. ب    √ 
الطالب فهم ملعرفة  

 

  االجتماع  يف تعلمها سيتم اليت املواد املعلم يقدم. ج    √
 التايل

 

44=  املبلغ   24 12  
44=  الكلية الدرجة 36  

 

N= 𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100   N =   100 X      36/44  N = 

81,81 ٪  

 األول   الدورة  يف  الدروس  تقدمي  عند  املعلم  أنشطة  مراقبة  من  استخالصه  مت
املسابقة  ابستخدام اللعبة  اجملموعة  ٪  81.81  أي   جيدة،   أهنا   على  تصنيفها  ومت  ، طريقة 

 القصوى  الدرجة  أن   حي  يف  نقطة،  36  على  حصلوا  الذين  املراقبي  عدد  متوسط  من
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  إل  حتتاج  اليت  املعايري  بعض  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع.  نقطة  44  هي  اجلوانب  جلميع
 الدرس،   الستكمال  الطالب   توجيه  على  املعلم  قدرة  مثل  التايل  االجتماع  يف  حتسي
 .وغريها

 الطالب  األنشطة مراقبة( ب 

  التعلم  أنشطة  خالل  الطالب   أنشطة  مالحظات   نتائج   على  االطالع  ميكن
 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل األول الدورة ملرحلة

الطالب يف الدورة األول  نشاط مراقبة بياانت 4.7 اجلدول  

التقييم  نقاط اجلوانب لوحظ   الرقم  
4 3 2 1 
املعلم توصيل إل استمع   √   1 
للموضوع  استمع   √   2 
املعلم أسئلة على اإلجابة   √   3 
املعلم لتوجيه استمع   √   4 
املعلم توجيهات  حسب جمموعات  تشكيل    √  5 
أخرى وجمموعات  جمموعتهم أصدقاء مع تفاعل   √   6 
اجملموعة  أصدقاء مساعدة يف تعاون   √   7 
بعد فهمها  يتم مل مواد طلب   √   8 
جمموعات يف املشاكل على لعمل    √  9 
البطولة أقيمت عندما متحمس   √   10 
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االختبار  أو  النهائي التقييم إبجراء قم    √  11 
44=  املبلغ   24 12  

44=  الكلية الدرجة 36  
 

N= 𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100   N =   100 X 36/44  N = 

81,81 ٪  

  درجات   لنطاق  وفًقا  تعديلها   مت   إذا  أعاله،   املذكورة  النتائج  اكتساب   من
 الطالب  نشاط  أن  على  يدل  مما  N> 80نطاق  إل  وصلت  فقد  ،ةالطالب/الطالب  نشاط

  متوسط  اكتساب   مع  وجيد  نشط  أنه  يقال  األول  الدورة   أثناء  التعلم  أنشطة  إجراء  عند
  هي  املعايري  جلميع  القصوى  الدرجة  أن   حي  يف٪  81  ،81  أو   نقطة  36  مراقب  نقاط

 عند   نشاطًا  أكثر  يصبح  حىت  الدراسي  الفصل  إتقان  حتسي  جيب  ذلك،  ومع.  نقطة  44
 . التعلم أنشطة إجراء

 الطالب تعلم حتفيز مالحظة( ج

  التعلم   أنشطة  خالل  الطالب   تعلم  حتفيز  مالحظات   نتائج  مالحظة  ميكن
 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل األول للدورة

الطالب يف الدورة األول تعلم  حتفيز  بياانت 4.8 اجلدول   

 الرقم  اجلوانب مؤشرات نقاط التقييم 
4 3 2 1 
 1 حقيقي الرغبة والرغبة يف النجاحأ.    √ 
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احتياجات    ب.    √    هناك 
 التشجيع والتعلم 

 ج. وجود اآلمال واملثل   √ 
 2 خارجي  أ. هناك تقدير للتعلم    √
مثرية     √  أنشطة  هناك  ب. 

 لالهتمام يف التعلم
  

   ج. هناك منافسة     √ 
24املبلغ =    15 4  

91 24الدرجة الكلية =    
 

N= 𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100   N =   100 X      19 /24  N = 

79,16 ٪  

  اللغة   لتعلم  الدافع  قيمة  متوسط  أن   مالحظة  ميكن  أعاله،  للجدول  وفًقا
  ال   هذا.  قبل  من  متزايد   حنو  على٪.  79.16  هو  األول  الدورة  خالل  للطالب   العربية

 .الطالب  لدى تعظيمه يتم مل للتعلم الدافع ألن كاف  غري يزال

 انعكاس . د

املسابقة  طريقة  ابستخدام  التعلم  يُظهر اللعبة    أهنوا   طالًبا  20  أن  اجملمووعة 
  ميكنهم   طالًبا   20  أن   مالحظة  ميكن.  التعلم  من  بعد  ينتهوا   مل   طالب   10  و  التعلم

 على  اإلجابة  من  طالب   10  يتمكن  مل  بينما  جيد،  بشكل  االختبار  على  اإلجابة
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 تاج حت  الطالب،  تعلم  وحتفيز  نتائج   لتحسي  لذلك، .  وصحيح  صحيح  بشكل  االختبار
 . الثانية التعلم دورات  إجراء خالل من تطويرها وإعادة التعلم خطط حتسي إل الباحثة 

 

 ( الثانية دورةال إجراءات)  الثالثة  اإلجراءات .2

   التخطيط. أ

  الدورة   يف  القصور  أوجه  على  للتغلب  الثانية  الدورة  يف  حتسينات   إجراء  سيتم
 :وهي  ، األول الدورة خالل التفكري نتائج إل الثانية  الدورة يف التصميم ويستند. األول

 . التعلم خبطوات  يتعلق فيما (RPP) التعلم تنفيذ  خطة وضع( 1

 . العربية الكتب مثل  تعليمية مواد إعداد( 2

  الصوت  ومكربات   السائل  الكريستال   شاشات   مثل  التعلم  وسائل  إعداد(  3
 والصور

 . واملكافآت  والعالمات  والسبورة والورق الغراء مثل أخرى معدات  إعداد( 4

 الثانية  الدورة وأسئلة املالحظة ورقة إعداد( 5

 . الثانية  الدورة إجراء قبل الطالب  جلميع الدروس  إعطاء( 6

  دورة   طريقة  استخدام  طريق  عن  التعلم  مراحل  أخرى  مرة  املعلم  يشرح(  7
  يف  املشاركة   يف  نشاطًا   أكثر   يكونوا  حىت  الطالب   جلميع   اجلماعية  اللعبة
 . التعلم
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 بشكل  الطالب   حالة   وإدارة   إدارة  يف  الظروف  زايدة  املعلمي  على  جيب(  8
 . الضجة من مزيد حيدث  ال حىت متزايد

 يف  الطالب   توجيه  أو  توجيه  يف  نشاطًا  أكثر  املعلم   يكون  أن  جيب(  9
 املناقشات 

 أجراءات . ب

  واملراقبون   الباحثة   تخلص  األول،  الدورة   خالل  الوارد  االنعكاس   لنتائج   وفقا
  الثانية   للدورة  حتسي  إل  حتتاج  األول  الدورة  خالل  اختاذها  يتعي  اليت  اإلجراءات   أن  إل

 . أخرى مرة تنفيذها ليتم

 حيصل .  الدرس  بدء  قبل  للطالب   األول  الدورة  اختبار  نتائج  أوالً   املعلم  خيطر
  املعلم  قبل  من  وحتفيز  مدخالت   على  منخفضة  درجات   على  حيصلون  الذين  الطالب 

 على العمل عند أفضل درجات  على حيصلوا أن وأنمل التعلم يف  نشاطًا أكثر يكونوا حىت
 أيمل  عالية،  درجات   على  حيصلون  الذين  للطالب   ابلنسبة .  الثانية   الدورة   اختبار  أسئلة
  عند   حد،  أقصى  إل  التعلم  عملية  تنفيذ  ميكن  حبيث.  عليها  احلفاظ  من  يتمكنوا  أن  املعلم
 الطالب   بي  والتعاون   للمناقشة  أكرب  أولوية   إعطاء  يتم   الثاين،  اإلجراء   هذا  تنفيذ

  أسئلة   املعلم  يُعيد  الثاين،   اإلجراء  هذا  تنفيذ   بعد.  هذا  املنافسة  نشاط  تنفيذ   يف  وجمموعاهتم
  مت   الذي  التعلم  حول  الطالب   إتقان  تعلم  قيمة  على  احلصول  إل  هتدف  اليت  االختبار

 . تدريسه

 :التايل اجلدول يف الثانية الدورة يف الطالب تعلم  نتائج رؤية ميكن

ةالطالب يف الدرة الثاني  التعلم  نتائج تقدمي 4.9 اجلدول  
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 اجابة قيمة جناح  غري جناح
 صحيحة 

 الرقم  أمساء الطالب

 1 اهلدى مفتاح أمحد 15 75  غري جناح
 2 اذان ستيا شه حقي 15 75  غري جناح
 3 امحد صادقني 17 85 جناح  
 4 عايشة دوي اردينت  19 95 جناح  
 5 الدي فهلييفي  18 90 جناح  
 6 انساء فوتري  18 90 جناح  
 7 افري مسطفى اتركان  18 90 جناح  
 8 اريل ويبوو  20 100 جناح  
 9 رمضاين دوالي اريسة  20 100 جناح  
 10 ازّيهرا اوريليا  20 100 جناح  
 11 خيلوان نور خالفة 18 90 جناح  
 12 دميس سيت نوغروحو  17 85 جناح  
 13 فهمي حرااتم  16 80 جناح  
 14 فهمي زيدان  18 90 جناح  
 15 فرحان خري امنور  19 95 جناح  
 16 فريدا شهنوم  18 90 جناح  
 17 زوهرا نسوتيون فاتية  18 90 جناح  
 18 فقه فراموديكا  18 90 جناح  
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هدراين مكارمي   17 85 جناح  
 نسوتيون 

19 

 20 حفيد زكي ماريو 15 75  غري جناح
 21 هيكال اوليا رمحن 15 75  غري جناح
 22 مهزة سباندي 16 80 جناح  
 23 حيالل امري 15 75  غري جناح
 24 اغوسنيدا اينتان هندية  17 85 جناح  
 25 حممد رزقي اانند 14 16 80 جناح  
حميودا فوترا كسيا  16 16 80 جناح  

 ماها 
26 

ميكي ويدي  16 16 80 جناح  
 حستويت

27 

 28 حممد حيالل  18 90 جناح  
 29 حممد ختام 16 80 جناح  
 30 حممد رمضاين 16 80 جناح  
  املبلغ  2575 25 5
  متوسط 85,83  

 

X = ∑ 𝑥

𝑛
      X = 2575/30         X = 85,83 
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  أن أعاله  العربية اللغة تعلم إتقان إتقان ميكن  النتائج، جدول خالل من

. 85.83 قيمة  مبتوسط قبل من كبري  بشكل  زاد العربية اللغة متعلمي تعلم إتقان

  من أقل آخرين طالب  5 سجل  بينما ، KKM  درجة طالًبا 25 حقق مث

KKM . 

 من٪  83.33  الثانية  الدورة  خالل  العرب   الطالب   إتقان  تعلم  قيمة  وبلغت
 مث .  قبل  من  الطالب  تعلم  اكتمال  يف زايدة  هناك  أن  مالحظة  ميكن .  الطالب   عدد  إمجايل

  القول   ميكن  ،  أدانه  الواردة  للحساابت   وفًقا.  انجحة  أهنا  على  التعلم  أنشطة  تصنيف  يتم
  احلسنة   مدرسة  من  الثامن  الفصل  يف  الثانية  الدورة   يف  العربية   اللغة  ملتعلمي  التعلم  نتائج  أن

 االكتمال   إل  ابلتأكيد  وصلت  وقد  جًدا  جيد  بشكل  ُتذكر  أن  ميكن  الداخلية  اإلسالمية
 . الكالسيكي

)  الكالسيكية  اكتمال )دراستهم  أهنوا  الذين  الطالب   عدد=   اإلمجايل  العدد(/ 
 X 100٪( للطالب 

 X 100  25/30=   الكالسيكية اكتمال

 ٪83,33=  الكالسيكية  اكتمال 

 املالحظة. ج

 املعلم نشاط مالحظة ( 1
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اجلنة    وهي  املراقبي  قبل  من  إجراؤها  مت  اليت  املالحظة  ورقة  تعبئة  مت روضة  استاذة 
 التعلم  أنشطة  خالل  املعلم  ألنشطة  كمراقب  احلسىن  عهدم  يف  العربية  للغة  ةكمدرس

املسابقة.    طريقة  ابستخدام اللعبة   أنشطة  مالحظات   نتائج   على  االطالع  ميكناجملموعة 
 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل الثانية  الدورة ملرحلة  التعلم أنشطة خالل املعلم

ة املعلم يف الدورة الثاني نشاط عن املراقبة  بياانت 4.10 اجلدول  

التقييم  نقاط اجلوانب لوحظ   الرقم  
4 3 2 1 
 أولية      √

املواد  توصيل على املعلم قدرة. أ  
1 

احلافز  توفري على املعلم قدرة. ب     √   
التعلم  أهداف نقل على املعلم قدرة. ج   √    
 ابستخدام التعلم خطوات  شرح على املعلم قدرة. د    √

موعة اللعبة املسابقةاجمل طريقة  
 

األساسية األنشطة    √  
مهنة  مادة شرح على املعلم قدرة. أ  

2 

جمموعات  يف الطالب  توجيه على املعلمي قدرة. ب     √   
  مع ابلتعاون الطالب   توجيه على املعلم قدرة. ج   √ 

األسئلة  على اإلجابة يف جمموعاهتم  
 

 يف  نشط دور للعب الطالب  توجيه على املعلم قدرة. د    √
األسئلة عن اإلجابة  
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 إغالق   √ 
التعلم  نتائج ختام  يف الطالب  املعلم يوجه. أ  

3 

 للطالب  الثانية الدورة  اختبار أسئلة املعلم يقدم. ب     √
الطالب فهم ملعرفة  

 

  االجتماع  يف تعلمها سيتم اليت املواد املعلم يقدم. ج    √
 التايل

 

44=  املبلغ   9 32  
44=  الكلية الدرجة 41  

 

N= 𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100   N =   100 X    41/44  N = 

93,18 ٪  

  األول  الدورة  يف  عليه  كان   مما  أفضل  أنه  على  املعلم  نشاط  مالحظة  ميكن
اللعبة   اتباع  خالل  من  الثانية   الدورة   يف  إجراءً   املعلم  يتخذ  أن  بعد اجملموعة  طريقة 

 مع 93.18 أن للغاية جيد بشكل القول ميكن املراقبي مالحظات  لنتائج وفقا. املسابقة
 هي   اجلوانب  جلميع  القصوى  الدرجة.  نقطة  41  من  مراقب  نقاط  متوسط  على  احلصول

 حمفزة  شخصية  هو  املعلم  أن  يظهر  كما   كبرية،  زايدة  هناك  أن  على   يدل  هذا.  نقطة  44
  فريق  هم  والطالب   املعلم  هنا.  ونشاط  أكرب  بسهولة  املعلومات   عن  للبحث  للطالب 

 .تعلمه مت شيء  من جديد شيء  على للحصول مًعا يعمل

 الطالبية  األنشطة مراقبة( 2
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 التعلم  أنشطة  خالل  الطالب  األنشطة  مالحظات   نتائج  مالحظة  ميكن
 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل الثانية  الدورة ملرحلة

ة الطالب يف الدورة الثاني نشاط مراقبة بياانت 4.11 اجلدول  

التقييم  نقاط اجلوانب لوحظ   الرقم  
4 3 2 1 
املعلم توصيل إل استمع    √  1 
للموضوع  استمع    √  2 
املعلم أسئلة على اإلجابة    √  3 
املعلم لتوجيه استمع    √  4 
املعلم توجيهات  حسب جمموعات  تشكيل    √  5 
أخرى وجمموعات  جمموعتهم أصدقاء مع تفاعل   √   6 
اجملموعة  أصدقاء مساعدة يف تعاون    √  7 
بعد فهمها  يتم مل مواد طلب    √  8 
جمموعات يف املشاكل على لعمل    √  9 
البطولة أقيمت عندما متحمس    √  10 
االختبار  أو  النهائي التقييم إبجراء قم    √  11 
44=  املبلغ   3 40  

44=  الكلية الدرجة 43  
 

N= 𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100  N =  100  X    43 /44  N = 97,72 ٪  
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  الثانية   للدورة  التعلم  أنشطة  خالل  الطالب   أنشطة  مالحظات   على  بناءً 
  قبل،   من  عليه  كانت  مما  بكثري  أفضل  الثانية  الدورة  يف  الطالب   أنشطة  أن  يظهر  أعاله،

  القيم  من  مبجموعة  حتليلها  مت  إذا  جًدا  جيدة  أهنا  وأعلنت٪  97.72  إل  ارتفعت  حيث
 أنشطة  أن   يثبت  هذا.  نقطة  44  القصوى  الدرجة   بينما   نقطة  43  درجات   مبتوسط

 .نشطة تعترب الثانية  الدورة يف الطالب 

 الطالب تعلم حتفيز مالحظة( ج

  التعلم   أنشطة  خالل  الطالب   تعلم  حتفيز  مالحظات   نتائج  مالحظة  ميكن
 :التايل اجلدول يف ابلتفصيل الثانية  للدورة

ةالطالب يف الدورة الثاني تعلم  حتفيز  بياانت 4.12اجلدول    

التقييم نقاط   الرقم  اجلوانب مؤشرات 
4 3 2 1 
 1 حقيقي أ. الرغبة والرغبة يف النجاح   √ 
احتياجات    ب.    √    هناك 

 التشجيع والتعلم 
 ج. وجود اآلمال واملثل    √
 2 خارجي  أ. هناك تقدير للتعلم    √
مثرية     √  أنشطة  هناك  ب. 

 لالهتمام يف التعلم
  

   ج. هناك منافسة      √
24املبلغ =    9 12  
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24الدرجة الكلية =  21  
 

N= 𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100  N =  100  X    21/24  N = 87,5 ٪  

اجملموعة    طريقة  ابستخدام  للطالب   التعليمي  التحفيز  مالحظات   إل  استناًدا
املسابقة  التعلم  أنشطة  من  الثانية  الدورة  خالل.  الطالب   حتفيز  يزيد  أن  ميكن  ،اللعبة 

 عليه  كان  مما  بكثري  أفضل  الثاين  الدورة  يف  للطالب   التعليمي  الدافع  أن  يظهر  أعاله،
  تعلم  عند  ذلك   مالحظة  ميكن.  جًدا  جيد  أنه  وأعلن٪  87.5  إل  ارتفع  حيث  سابًقا

  واالنضباط  الدروس   متابعة  يف  ومتحمسون  للغاية  متحمسون  فالطالب   العربية،  اللغة
  انئمة،   وليست  جًدا،   سعيدة   أيًضا   وجوههم   على  النظرة  تبدو.  مهامهم  أداء  يف   واملسؤولية

 .التعلم أثناء مشبعة وليست

 انعكاس . د

  حتفيز   يف  زايدة   هناك  أن  املعروف  من  الثاين  الدورة   مالحظة   نتائج  من
  نتائج   خالل  من  الزايدة  هذه  معرفة  ميكن.  الثامن  للصف  العربية  املواد  يف  الطالب 

 استخدام  أن  بقوة  تظهر  امليدان  يف  املالحظات   نتائج  من.  ثةالباح  هبا  قام  اليت  املالحظات 
 لطالب   العربية   اللغة  لتعلم  احلافز  زايدة  على  قادر   أنه  أثبتاجملموعة اللعبة املسابقة    طريقة

 .نداليمار  احلسىن عهدم يف الثامن الصف

 أن   التحفيز  جدول  من  مالحظة  ميكن  ،الباحثة   هبا  أدل  اليت  املالحظات   يف
  مزيد   اختاذ  إل  الباحثة   تاجحت  ال  لذلك   متزايد،   بشكل  يتزايد   للطالب   التعليمي  التحفيز

  .نداليمار   احلسىن  معهد  يف  الثامن  الصف  طالب   يف  اإلجراء  هذا  وإهناء  اإلجراءات   من
:التايل  اجلدول  يف  املالحظات   مالحظة  ميكن
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 ةدورة الثانيو  قبل الدورة و دورة االول 4.13 اجلدول

 الرقم  اجلوانب مؤشرات نقاط التقييم 
 قبل الدورة  دورة األول دورة الثاين 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
والرغبة    √     √    √  الرغبة  أ. 

 يف النجاح 
 1 حقيقي

هناك    ب.   √     √    √ 
  احتياجات  

التشجيع 
 والتعلم 

وجود     √    √     √ ج. 
 اآلمال واملثل

تقدير      √    √    √ هناك  أ. 
 للتعلم 

 2 خارجي 

هناك     √    √    √  ب. 
مثرية   أنشطة 
يف   لالهتمام 

 التعلم 

  

هناك    √     √     √ ج. 
 منافسة 

  

24املبلغ =  16 19 21  
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87,5%  79,16%  66,66% 24الدرجة الكلية =    
 

 : اجملموعة اللعبة املسابقة طريقة ابستخدام  الباحثة جناح مؤشرات  يلي فيما

 عند   واحلماس   ابمللل،  يشعرون  وال  ذلك،  ملعرفة   نشاطًا  أكثر   الطالب   يبدو (  1
 . التعلم

 عند   بسرعة  للدروس  بسرعة  يستجيبون   وسوف  تركيزًا  أكثر  الطالب   سيكون (  2
 .الفريق لعبة  يف البطولة طريقة استخدام

 النجاح يف والرغبة  الرغبة( 3

 والتعلم  للتشجيع حاجة هناك ( 4

 واملثل  اآلمال وجود( 5

 قبل  من  املالحظات   مشاهدة  عند  الطالب   لدى  التعلم  حافز  يف  زايدة  هناك (  6
  العربية،   اللغة  خاصة  دروس  ألخذ  سعداء  الطالب   ذلك   يف  مبا  الباحثي،
  فهم   لصقل  واملنافسة  التعلم،  يف  لالهتمام   مثرية   أنشطة  وجود  مثل  والطالب 

 . املعلم قدمها اليت الواجبات  على للعمل واحلماس الطالب 

 تعلم  إتقان  إل  يصلوا  مل  طالب   5  وجد   النهائية،  االختبارات   لنتائج   وفًقا
  وضعتها   اليت  KKM  ل   وفًقا  80  درجة   على  حصلوا  الذين  الطالب  أي  العربية،  اللغة

   KKM    قيمة  على  حيصلون  الذين  الطالب   عدد  يبلغ(.  مهنة)  مهنة  مادة  على  املدرسة

  كان   ذلك،  على  وبناءً ٪.  83.33  تبلغ  كالسيكية   اكتمال  نسبة  مع  شخًصا    25≤
 . التالية الدورة إل ينتقل ومل  انجًحا التنفيذ
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 ج.  املناقشة

 اجملموعة اللعبة املسابقة طريقة ابستخدام التعلم أنشطة أثناء املعلم أنشطة. 1

  التحفيز  أن يظهر الدورة، قبل ما مرحلة يف إجراؤها مت اليت للمالحظات  وفًقا
  من   ذلك   مالحظة  وميكن  للغاية،  منخفضة  تزال  ال  العربية  اللغة  يف  للطالب   التعلم  ونتائج 

 املراقبي   مالحظة  بعد.  اجملموعة اللعبة املسابقة  طريقة  تنفيذ  قبل  املقدمة  االختبارات   نتائج 
اللعبة   طريقة   تطبيق  خالل  من  العربية  اللغة  تعلم  يف  املدرسي  أنشطة  على اجملموعة 

  نقاط   هناك  تزال  ال  التعلم  عملية  أثناء   املعلم  أنشطة  أن  تبي  األول،  الدورة  يفاملسابقة  
 على   القصور،  أوجه  من  العديد  من  عانونت  الباحثة  زالت  ال  التعلم،  يف.  ونقص  ضعف

 الطالب   على  الصعب  من  زالت  ال  اليت   املواد  شرح  على  املعلم  قدرة   حيث  من  املثال  سبيل
 األسئلة   على   للعمل  الوقت  من  القليل  سوى  الطالب   لدى  يكن  مل  النهاية،  حىت.  فهمها

 مفقودة  الدراسية   الفصول  إدارة  على  املعلمي  قدرة  تزال  وال.  األول  الدورة   اختبار   يف
 أنشطة   تنفيذ   عند  الطالب   بي  صغرية  ضجة  هناك   يكون  عندما   واضح  وهذا  أيًضا،

 يف  نشط  دور  للعب  الطالب   توجيه  على  املعلم  قدرة  أيًضا  تفتقر .  الفصل  يف  املنافسة
 غري   املكتملة  غري  املنافسة  أنشطة  حتدث   عندما  ذلك   ويظهر  األسئلة،   عن  اإلجابة

 يف   البعض  بعضهم  الطالب   مساعدة  عدم  بسبب  الفصل  يف  تنفيذها  يتم  اليت   املكتملة
  القصور،   أوجه   بعض  رؤية   استمرار   إل  ابإلضافة  ذلك،  ومع.  الصحيحة  اإلجابة   حتديد

  املستمرة،   التعلم  أنشطة  يف  جيد  بشكل  مذكورة  تزال  ال  اليت  اجلوانب   بعض  أيًضا  هناك
 املعلمي  وقدرة اجملموعة اللعبة املسابقة    طريقة  تعلم  خطوات   شرح  على  املعلمي  قدرة  مثل

 قام   اليت  املعلم   أنشطة  مالحظات   من.  الطالب   تفكري  لتحفيز  للطالب   الدافع  توفري  على
 . جيد  أهنا على وتصنيفها٪ 81.81  درجة على احلصول مت  املراقب، هبا
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  بعض   إجراء  الباحثة  تحاول  األول،  الدورة  يف  االنعكاس   نتائج   على  بناءً 
 يف   املراقبون  هبا  قام  اليت  املعلمي  أنشطة  مالحظات   ومن  األول،  الدورة  يف  التحسينات 

 . للغاية جيد بشكل وُصنفت٪ 93.18 بنسبة القيم على احلصول مت  ،الثاين الدورة

اللعبة   طريقة  ابستخدام  التعلم   أنشط  خالل  الطالب  األنشط.  2 اجملموعة 
   املسابقة

  أنشطة   تتم  عندما  األول  الدورة   يف  الطالب   أنشطة  مالحظات   على  بناءً 
املسابقة    طريقة  تطبيق  مع  التعلم اللعبة    املراقبون،   أجراها   اليت  مهنة  املادة  علىاجملموعة 
  يزال   ال  ذلك،  ومع٪.  81.81  بنسبة  جيد  أهنا  على  مصنفة  الطالب   أنشطة  أن  يظهر
  التعاون   نقص  بسبب  املوقف  هذا  حيدث .  التعلم  يف  نشاطًا  األقل   الطالب   بعض  هناك

 املعلم   يبذهلا  اليت  اجلهود   إن.  الفصل  يف   املنافسة  أنشطة  إجراء  يف  وشركائهم   الطالب   بي
اجملموعة    طريقة   ابستخدام  التعلم  وخطوات   املوضوع   نقل  إعادة  هي   املسألة  هذه  لتحسي

املسابقة    يف   نشاطًا  أكثر  ليكونوا  الضعفاء  للطالب  االهتمام  من  املزيد  وإعطاءاللعبة 
 يف  التعلم  أنشطة  تنفيذ   يتم   األول،  الدورة   يف  الضعف   نقاط  على  للتغلب.  التعلم  أنشطة

 . الثاين الدورة

 أكثر  يكونوا  أن  الطالب   من  يُطلب  ،الثاين  التعليمية  الدورة  حدوث   عند
 أنشطة  مالحظات   نتائج  إل  واستناداً .  املباراة  تنفيذ   يف  جمموعاهتم  مع  العمل  يف  نشاطًا

٪  97.72  نسبة  أي  الطالب،  أنشطة  يف  زايدة  هناك  كانت  ،الثاين  الدورة  يف  الطالب 
  نشطة   بفئة٪  81.81  إل  فقط  األول  الدورة   يف  السابق  يف  وصلت  واليت  النشطي،

 اجلهود   كانت  قبل،  ذي  من  نشاطًا  أكثر  املشاركي  جلعل.  نقص   هناك  يزال  ال  ولكن
 .جمموعة كل  ومراقبة االنتباه  هي املبذولة األخرى
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اجملموعة اللعبة   طريقة  ابستخدام  التعلم   أنشطة  أثناء   بالطال   تعلم   خمرجات.  3
   املسابقة

  االختبار   خالل  من  أي  دورة،  كل  يف  الفصل  يف  الطالب   جناح  مستوى  ارتفع
  الثانية   الدورة  يف  أخرى   مرة  زاد  مث   80,16  إل  األول  الدورة  يف   74.5  مبتوسط  املسبق

 خالل   من  أي   ،  دورة  كل  يف  للطالب   املخيفة  النتائج  ازدادت   ،  وابملثل.  85.83  إل
 يف  أخرى مرة زادت   مث٪ 66.66 إل  األول الدورة يف٪ 43.33  بنسبة املسبق االختبار

 ٪.83.33 إل الثانية الدورة

 أن   ميكن  اجلماعية  البطولة  طريقة  تطبيق  أن  استنتاج  ميكن  التقييم  نتائج  من
 .الطالب  تعلم نتائج أيًضا حيسن

اللعبة   طريقة  ابستخدام  التعلم  أنشطة  أثناء  الطالب  تعلم  حتفيز.  4 اجملموعة 
   املسابقة

  بنسبة   األويل  االختبار  من  أيًضا  ارتفع  الطالب،  بدوافع  يتعلق  فيما
 إل   الثاين  الدورة  يف  أخرى  مرة  زاد  مث٪  79.16  إل  األول  الدورة   يف٪  66.66

املسابقة   طريقة  تطبيق  أن  االستنتاج  ميكن  التقييم  نتائج  من٪.  87.5 اللعبة  اجملموعة 
 معهد   الثامن  الصف   يف  مهنة   مادة  يف  التعلم  على  الطالب   حتفيز  من  يزيد   أن  ميكن

  دقة،   أكثر  التحفيز  كان  كلما.  الطالب   جناح  حيدد  التعلم  دافع  ألن.  نداليمار   احلسىن
 . جناًحا أكثر الدرس كان  كلما
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اخلامسالباب   

 اخلامتة

 أ.  اخلالصة

  معهد   من  الثامن  الصف  يف  ابحثة  أجراها  اليت  ثالبح  نتائج  حتليل  على  بناءً 
 : التالية االستنتاجات  على احلصول مت ، احلسىن

 الفصل  يفاجملموعة اللعبة املسابقة    تطبيق  قبل  التعلم  على  العرب   الطالب   حتفيز.  1
  وال   جيد   ليست  أهنا   على  تصنف   تزال   ال  نداليمار   احلسىن  مبعهد   اخلاص  الثامن

 على  يركزون  ال  الذين  الطالب   من  العديد  هناك  يزال  ال  ألنه  منخفضة،  تزال
 .املعلم يطلبه ما على الرد وليس ابمللل، والشعور الدروس،  متابعة

اجملموعة اللعبة    طريقة  تطبيق  بعد  العربية  اللغة  لتعلم  ب الطال  لدى  التحفيز  ازداد.  2
  مئوية   بنسبة   املسبق  االختبار   أي.  احلسىن  عهدم  من  الثامن  الفصل  يفاملسابقة  

  مئوية   بقيمة   الثاين   والدورة   ، ٪  79.16  مئوية   بنسبة   األول  الدورة   ، ٪  66.66
87.5 .٪ 

املسابقة    طريقة  تطبيق  بعد  العربية  ابللغة  التعلم  نتائج  زادت .  3 اللعبة   يف اجملموعة 
احلسىن  من  الثامن  الفصل الدورة 74.5  مبتوسط  أويل   اختبار  وهي.  معهد   .  

  أما .  85.83  قيمة   مبتوسط  الثاين  والدورة   80.16  قيمة   مبتوسط  األول
  بنسبة   املسبق  االختبار  أي  أيًضا،  ازداد  فقد  الكالسيكي  لالكتمال  ابلنسبة

  مئوية   بنسبة  الثانية  والدورة  ،٪66.66  سبةبن  األول  الدورة  ،٪  43.33
املسابقة    طريقة   تزيد   أن   ميكن٪.  83.33 اللعبة   ونتائج   التحفيز  مناجملموعة 
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 فردي بشكل ماريندال احلسىن معهد يف الثامن الصف يف العرب  للطالب  التعلم
 . جًدا عالية فئات  مع كالسيكي  أو

 توصيات/قرتاحاتإلا ب. 

 جًدا   املفيدة  االقرتاحات   بعض  هناك  إجراؤه،  مت  الذي  البحث  نتائج  على  بناءً 
 :هي االقرتاحات  هذه. العربية ابللغة اخلاص التعليم جودة لتحسي

 واسرتاتيجيات   أساليب  العربية  الدراسات   يف  املعلمون  يطبق  أن   املتوقع  من.  1
 .التعلم نتائج وحتسي التحفيز حتسن أن ميكن اليت التعلم

اللعبة    طريقة  استخدام  حيتاج  الفوائد،  من  قدر  أقصى  توفري  أجل  من.  2 اجملموعة 
 .والطالب  للمادة وفًقا التطوير من مزيد إلاملسابقة 

  جودة   لتحسي  العديدة  املعلومات   كأحد   الدراسة  هذه  نتائج   استخدام  جيب.  3
 .املدارس يف التعلم
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