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 للبكلوريوس العلمي البحث خطة
 

 الطالب  لدى العربية اللغة فرداتم تاانإل  جكسو التعاوني التعلم نموذج تطبيق
 العام ماترام سيكاربيال الرئيسية اإلسالمية الثانوية بالمدرسة

 0202/ 0291   الدراسي
 

قدمتها البحثة لكتابة البحث العلمي في قسم تعليم اللغة العربية كلية اإلسالمية 
 جامعة محمدية ماترام

 
 الطالبة إعداد

 حارتاتي
 029029212020922202:الرقمالجامعي

 
 العربية اللغة تعليم فسم
 اإلسالمي الدين كلية
 ماترام محمدية  جامعة
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المناقشة البحثصفحة الموافاة على   
 

 إن ىذه البحث اليت أعدهتا الطالبة:
 االسم          : حارتايت

  ٕٕٜٕٛٓٓٓٔٓٙٓٗٔٗ٘ٔٓالرقم اجلامعة   : 
إلتقان مفردات اللغة العربية لدى العنوان       : تطبيق منوذج التعلم التعاوين جكسو 

الطالب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية الرئيسية سيكاربيال ماترام العام 
 ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ   الدراسي

ادلاجستَت وفضيلة  حسنانصاحلة للمدارسة وفق ما قررىا ادلشرفان فضيلة األستاذ
 .ٕٕٓٓمارس ٜٔادلاجستَت بالتاريخ  شافعى أمحدحلواىن.داألستاذ

 
 ادلشرف األول                                            ادلشرف الثاين       

 
 د.أمحدحلواين شافعي ادلاجستَت                                 حسنان ادلاجستَت       

 ٖٕٓٛٚٔٔٓٛٓرقم التوظيف:                       ٕٓٓٛٗٓٚٓٛٓرقم التوظيف:
 

 اإلعتماد
 للغة العربيةرئيس قسم تعليم ا

 كلية الدينية اإلسالمية
 
  

 حسنان ادلاجستَت  
 ٕٓٓٛٗٓٚٓٛٓرقم التوظيف: 



 

 د

 

 اإلعتماد من طرق لجنة المناقشة
 إن ىذه البحث اليت أعدهتا الطالبة:

 االسم          : حارتايت
  ٕٕٜٕٛٓٓٓٔٓٙٓٗٔٗ٘ٔٓالرقم اجلامعة   : 

جكسو إلتقان مفردات اللغة العربية لدى   العنوان         : تطبيق منوذج التعلم التعاوين
الطالب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية الرئيسية سيكاربيال ماترام العام 

 ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ   الدراسي
قد قدمتها الطالبة أمام جلنة ادلدارسة وقّرر قبوذلا كتابة البحث يف تعليم اللغة        

 .ٕٕٓٓريل العربية،وذلك يف يوم .......، بتاريخ.........أب
 وتتكون جلنة ادلدارسة من السادة:  
   مناقشا                                  د.أمحد حلواين شافعي 
 ————                             ٖٕٓٛٚٔٔٓٛٓرقم التوظيف: 

 
  رئيسا                              شافعي حلواين د أمحد  
       ————                       ٖٕٓٛٚٔٔٓٛٓ :رقم التوظيف  
  
 وكيال                                    حسنان ادلاجستَت 

   ————                       ٕٓٓٛٗٓٚٓٛٓرقم التوظيف:    
 االعتماد

 عميد كلية الدينية اإلسالمية
                              

 د.ر.س عبد الوىاب ادلاجستَت
 ٕٔٓٚٙٛٓٔٔٓ .رقم التوظيف



 

 ه

 

 رسالة رسمية
 

 ادلوضع      :طالبة ادلناقشة
 حضر سيد : رئيس جامعة زلمدية ماترام دباترام

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

  aٕٚٔ٘ٔٔٔٓٓتفيدكم علما بأن البحث أعدتو الطالبة حارتايت، الرقم اجلامعي 
ربت العنوان " تطبيق منوذج التعلم التعاوين جكسو إلتقان مفردات اللغة العربية لدى 

 ٜٕٔٓ   الطالب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية الرئيسية سيكاربيال ماترام العام الدراسي
" صاحل للمناقسة و أن الطالبة قد أجاد واستفاد من توجيهات األستاذ ٕٕٓٓ/

فقتكم لتقدًن البحث العلمي إىل جلنة ادلناقشة يف كلية ادلسرف، ألجل ذلك ترجو موا
الدينية اإلسالمية. ويف انتظار موافقتكم تقبلوا منافائقة التقدير واإلحًتام. السالم عليكم 

 ورمحة اهلل وبركاتو.
 
 

 ادلشرف األول                                                ادلشرف الثاين      
 
 

 د.أمحدحلواين شافعي ادلاجستَت                                 اجستَت  حسنان ادل     
 ٖٕٓٛٚٔٔٓٛٓرقم التوظيف:                       ٕٓٓٛٗٓٚٓٛٓرقم التوظيف:

 
 

 



 

 و

 

 
 أصالة البحثير الطالبة ار ت

 
 أنا ادلواقعة أدناىا:

 اإلسم         : حارتايت
 ٕٕٜٕٛٓٓٓٔٓٙٓٗٔٗ٘ٔٓالرقم اجلامعي : 

 : تعليم اللغة العربية        القسم
 الكلية        : الدينية اإلسالمية

 اجلامعة       : جامعة زلمدية ماترام
 

أقرر أن مضمون ىذا البحث العلمي ربت العنوان " تطبيق منوذج التعلم التعاوين جكسو 
يكاربيال إلتقان مفردات اللغة العربية لدى الطالب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية الرئيسية س

" كلو أصلي من تأليف إال ما نقلت من ادلراجع ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ   ماترام العام الدراسي
ادلذكورة يف البحث، وإذا وجد يف ىذا البحث العلمي غش يف ما نقلت فأن مستعد 

 للتنازل الشهادة اجلامعية اليت حصلت عليها من جامعة زلمدية ماترام.
 

  ٕٕٓٓأغسطس  ٗٔماترام، 
 الطالب 

 
 

 حارتايت 
  ٕٕٜٕٛٓٓٓٔٓٙٓٗٔٗ٘ٔٓالرقم اجلامع : 
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 الشعار
 ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحيم

 يَ ْرَفِع اهلل الَِّذْيَن آَمنُ ْو اِمْنُكْم َوالَِّذْيَن اَْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدَرَجت  
   

  Artinya : Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman  

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 

 

  (Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
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 اإلهداء
 

 أىدي ىذا البحث العلمي إىل:
زيناب وأيب الكرًن حسُت الذي قد علماين والدين احملبوبُت يعٍت أمي الكردية  .ٔ

 ادلعرفة، وأرشداين الطريق السليم، وبزال يل الوسع والرمحة واألموال منومة ظفري.
 وأخي الكبَت احملبوبة عبد األزيز و أخيت الكبَت نور يانيت. .ٕ
ومجيع أسريت اجملبوبة الذين قد يعطوين رمحة حيت صلحت يف عملية التعلم  .ٖ

 والتعليم.
ألساتذة الكرماء، ومن قد علمٍت وربياين باجلهاد والصرب، عس اهلل أن ومجيع ا .ٗ

 يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة.
 ومجيع أصحايب الذين ال أستطيع أن أذكرىم واحدا فواحد. .٘
 حرم احملمدية الذي أفتخر بو .ٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ك

 

 والتادير الشكري كلمة
 ادلؤلف يتمكن حىت والتقوى اإلديان قوة أعطيتٍت ادلؤلف، من بإذن  هلل احلمد     

 إلتقان جكسو التعاوين التعلم منوذج تطبيق بعنوان ادلقًتحة ادلهمة إكمال من
 سيكاربيال الرئيسية اإلسالمية الثانوية بادلدرسة الطالب لدى العربية اللغة مفردات

 ادلتطلبات أحد االقًتاح ىذا يعترب حيث ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ الدراسي العام ماترام
 كلية يف العربية اللغة تعليم دراسة برنامج يف البكالوريوس أطروحة الختيار
  .ماترام احملمدية جامعة اإلسالم

 االقًتاح، ىذا إكمال على ادلؤلف مساعدة يف األطراف من العديد تشارك      
 يعطي ال الفرصة، ىذه خالل من لذلك مادة، أو عقل أو طاقة شكل يف سواء

 .االقًتاح ىذا مهمة استكمال يف البحث ومنهجية احلماس ادلؤلفون
 وادلشرف اإلسالمي الدين كلية عميد ماجستَتادلاجستَت  السيد حسنان( ٔ    

 األول
 التوجيو على للحصول الثاين، ادلشرف ماجستَت،شافعي  حلواين أمحد.د( ٕ        

 ادلبٌت   طبيعة بشأن وادلشورة
 .االقًتاح ىذا كتابة يف ساعدت اليت األطراف مجيع(ٖ     
 ىذا أن سباًما ادلؤلف يدرك. والتوجيو ادلساعدة على الرد وتعاىل سبحانو اهلل جزاكم   

 نقًدا ادلؤلفون يتوقع حيث فيو، القصور أوجو من العديد بو يزال ال االقًتاح
 .بناءة واقًتاحات

 حىت يستمر أن وديكن جديدة ومعرفة فوائد االقًتاح ىذا يوفر أن نأمل أخَتًا،   
 آمُت. الحًقا األطروحة كتابة

  ماتارام
 

 الباحث



 

 ل

 

  صلمستخ
 منوذج تطبيق.  ٕٕٜٕٛٓٓٓٔٓٙٓٗٔٗ٘ٔٓالبحث العمي. ىارتايت . 

 الطالب  لدى العربية اللغة مفردات إتقان لًتقية جكسو التعاوين    التعلم
  الدراسي العام ماترام سيكاربيال الرئيسية اإلسالمية الثانوية بادلدرسة
. يف قسم تعليم اللغة العربية، الكلية الدينية اإلسالمية، ٕٕٓٓ / ٜٕٔٓ

و  ادلاجستَت  ادلاجستَت حسنانجامعة زلمدية ماترام. ادلشرف األول ، 
  ادلاجستَت شافعي أمحدحلواين.د,الثاين ادلشرف

 
 بعضهم ويساعد الطالب، بُت التعاون تعلم تعليمية اسًتاتيجية ىو التعاوين التعلم   

 إىل الدراسة ىذه هتدف.التعلم يف الطالب وينشط البعض، بعضهم وحيًتم البعض،
 ،جكسو التعاوين باستخدام اللغوية للمفردات الطالب إتقان ربسُت كيفية ربديد

.العربية ادلفردات إتقان ربسُت يفجكسو  التعاوين التطبيق عملية مدى وربديد
  دورتُت، يف نفذت اليت (.PTK) صفي إجرائي حبث تصميم الدراسة ىذه استخدمت

. والتفكَت وادلراقبة والتنفيذ التخطيط مراحل وىي مراحل، أربع من تتكون دورة كل
 .واالختبار ادلالحظة تقنيات الدراسة ىذه يف البيانات مجع تقنيات استخدمت

 الطالب قدرة يف زيادة ىناك أن أظهر إجراؤىا، مت اليت البيانات ربليل نتائج على بناءً    
 النسبة كانت األوىل، الدورة يف.جكيو التعاوين باستخدام العربية ادلفردات إتقان على

 الدورة بينما. ٔ٘.٘ٙ اكتمال نسبة مع ٛٙ.ٓٚ قيمة دبتوسط الكالسيكية ادلئوية
 .٘ٙ.ٜٛ اكتمال مع ٘ٙ.ٜٚ قيمة دبتوسط عشر احلادية

 
 العربية ادلفردات إتقان التعاوين، التعلم: األساسية الكلمات   
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  ABSTRAK 

 

   Skripsi, Hartati, NIM 71511A0012. 2020. Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Kemampuan Penguasaan Kosa Kata 

Bahasa Arab Siswa Kelas 2 MA Al Raisiyah Sekarbela Mataram 2019-

2020. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Mataram, 

                 Pembimbing 1: Husnan M.pd.I, Pembimbing 2: Dr. Ahmad Halwani 

Syafi’i    

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

mengajarkan kerja sama antar siswa,saling membantu,saling menghargai, 

dan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui  bagaimana peningkatan penguasaan kosa kata siswa 

dengan menggunakan kooperatif tipe jigsaw, serta mengetahui sejauh 

mana proses penerapan kooperatif tipe jigsaw dalam meningkatkan 

penguasaan kosa kata bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian tindakan kelas (PTK). yang dilakukan sebanyak 2 siklus, setiap 

siklus terdiri dari empat tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Teknik pengumpuan data dalam penelitian ini 

menggunakan tekhnik observasi dan tes.Berdasarkan hasil analisis data 

yang dilakukan menunjukan ada peningkatan  dalam  kemampuan 

penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa dengan menggunakan kooperatif 

tipe jigsaw. Pada siklus 1 presentase klasikal dengan nilai rata-rata 70,68 

dengan presentase ketuntasan 65,51. Sedangkan siklus 11 dengan nilai 

rata-rata 79,65 dengan ketuntasan 89,65. 

              Kata kunci  : pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, penguasaan kosa kata 

bahasa Arab                                                   
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األول الفصل  

 مادمة                                       

 البحث خلفية . أ
عامل التعليم ىو يف احلقيقة عامل ال ينفد من أجلو. البشر ىم ادلسؤولون عن     

 ذجشرح كيف يكون التعليم البناء. التعليم اجليد قادر على ادلسامهة يف كل النمو 
 الفردي يف زيادة وتطوير ورعاية الرغبة وادلواىب وادلصاحل والقدرات الفكرية.

، لتكيف مع بيئة عملهم قدر اإلمكانالتعليم ىو عملية للتأثَت على الطالب ل    
ىم يف األساس وّ الطالب ومنُ  وّ وبالتايل سوف يسبب تغَتات يف أنفسهم. يعتمد منُ 

اليت ديتلكها الطالب منذ ومها ادلوىبة  ،ى عنصرين يؤثران يف بعضهما البعضعل
ديكن رؤية تعلم اجلودة من  ، والبيئة اليت تؤثر على ادلوىبة يف النمو والتطور.الوالدة

عملية التعلم ونتائج تعلم الطالب. ديكن رؤية عملية التعلم اجليد من خالل ادلوقف 
ث يدعم النشط والفعال وادلمتع واإلبداعي للطالب يف الفصل الدراسي حبي

 ديكن أن يؤدي اختيار النموذج ادلناسب إىل هتيئة جو 1اكتساب نتائج التعلم.
متحمسُت للتعلم ويستطيعون بسهولة  تعليمي وتعليمي مالئم، حبيث يكون الطالب

 تلقي   ادلوضوع.
التعلم التعاوين ىو واحد من اسًتاتيجيات التعلم اليت تعلم التعاون بُت           

ومساعدة بعضهم البعض، واحًتام بعضهم البعض، وتفعيل الطالب. يف الطالب، 
التعلم التعاوين ىناك العديد من أنواع التعلم اليت تسهل الطالب يف عملية التعليم 

جكسو . يعترب التعلم التعاوين جكسو والتعلم. واحد منهم ىو التعلم التعاوين
ولية عن تعلمهم وتعلم لطريقة تعلم ديكن أن تزيد من إحساس الطالب بادلسؤ 

اآلخرين. ىذه الطريقة ىي منوذج واحد للتعلم حيث يكون الطالب يف رلموعات 
                                                             

1
Ulun Nuha, Metodelogi super efektif pembelajaran bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Pres, 2012), 

153 



 

2 

 

طالب غَت متجانسُت لديهم القدرة. ال يتعلم الطالب ادلواد  ٘أو  ٗأو فرق من 
 2ادلقدمة فحسب، بل جيب أن يكونوا مستعدين أيًضا لتعليم اجملموعة وتعليمها.

، كل طالب لديو مهمة خاصة بو للقيام هبا وتعاوين جكسيف طريقة التعلم ال    
يف فريق اخلرباء، قبل تعليم أصدقائو حبيث حيصل كل طالب على ادلهمة، وينشط 

 3يف التعلم ويتعاون مع بعضهم البعض ويساعد بعضهم البعض يف ربقيق الكفاءة.
. أخرى مواد تدريس عن العربية، وخاصة األجنبية، اللغات تدريس خيتلف       

 ،االستماع مهارات وىي لغوية، مهارات لعدة األولوية يعطي اللغة تدريس ألن
 من الرئيسي الغرض. الكتابة ومهارات ،القراءة ومهارات ،التحدث ومهارات
 بذل أيًضا العربية اللغة تدريس يتطلب. اللغوية ادلهارات وتطوير تنمية ىو التدريس

 تعليمية وسائط إىل حاجة وىناك احملاضر، أو ادلدرس قبل من جًدا كبَت جهد
 .اللغة بتدريس ادلتعلقة التعلم واسًتاتيجيات واألساليب ادلناىج عن فضالً  كافية،
. للطالب تطبيق كمساحة. كافيا وقتا يتطلب اللغة مهارات إلتقان لذلك،      

 إىل باإلضافة. خاصة وتقنيات معينة أساليب اللغة تعلم يتطلب ذلك، إىل باإلضافة
. والًتكيب والصوت ادلفردات ىي و لغوية، عناصر على أيًضا اللغة تشتمل ذلك،

 عناصر تعلم جيب لذلك. اللغوية ادلهارات ربقيق يدعم علم ىو اللغوي العنصر ىذا
 ادلهارات إتقان يف استمر لكن. اللغة عناصر معرفة عند تتوقف ال لكن اللغة،
 .األربع اللغوية

 إىل حاجة ىناك ادلفردات، إتقان يف سيما ال، اللغوية ادلهارات لتحسُت    
 يف. فعالة وأساليب أساليب باستخدام العربية اللغة ربسُت إىل يشَت الذي التدريس

 ىذا يهدف. الطرق من العديد غالًبا نستخدم اللغة، لتعليم وطريقة منهج تطبيق
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 التدريس من سئموا بأهنم الطالب يشعر ال حبيث احلالية التدريس أساليب تغيَت إىل
 4.ادلقدم
 السلوك أو ادلواقف تؤكد وتعليمية تعليمية اسًتاتيجية ىو التعاوين التعلم      

 مرتبة الطالب بُت التعاون بنية يف أخرى أمور بُت من تساعد أو العمل يف ادلشًتك
 الطالب تسهل اليت التعلم أنواع من العديد ىناك التعاوين، التعلم يف. رلموعات يف
 .جكسو التعاوين تعلمال ىو منهم واحد. والتعلم التعليم عملية يف

 يتعلم حيث التعاوين، التعلم لنموذج منوذج ىو جكسو التعاوين التعلم منوذج      
 بعض تعلم عن مسؤول عضو كل ٘-ٗ من تتكون صغَتة رلموعات يف الطالب

 منوذج نوع يف. اآلخرين اجملموعة أعضاء إىل ادلواد ونقل ادلقدمة ادلواد من ادلشكالت
 خالل من. اخلرباء ورلموعات ادلنشأ من رلموعات ىناك جكسو، التعاوين التعلم
 نتائج وربقيق التعلم على الطالب ربفيز سيتم جكسو التعاوين التعلم منوذج تطبيق
 .مرضية التعلم
 الرئيسية اإلسالمية مدرسة ىي العربية اللغة تدرس اليت ادلدرسة من واحدة      

 يزالون ال الذين الطالب بعض ىناك الواقع يف ادلدرسة ىذه حيث ماترام، سيكاربيال
. العربية اللغة تعلم يف فعالية أقل الطالب يكون حبيث مفردات إتقان يف جيدة غَت
 العربية، ادلواد يف وخاصة مفردات، إتقان لتحسُت مث ، احلقيقة هبذه يتعلق فيما

 باستخدام الفصل يف العملية البحوث إجراء طريق عن البحث لتحسُت طريقة ىناك
  5.جكسو التعاوين التعلم منوذج

 ىو ادلعلم يبذلو الذي اجلهد أو اجلهد متوقع ىو الذي التعلم يف النجاح لتحقيق
 يف الطالب مفردات ربسُت طرق إحدى تتمثل. الصحيحة التعلم طريقة اختيار
 ىذه وتسمى. الدراسة رلموعة يف مًعا يعملون الطالب وجعل شلل غَت تعلُّم اختيار
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 الطالب على تنطوي اليت تعلم ىي جكسو، التعاوين التعلم طريقة عادة الطريقة
 .اجملموعة أعضاء بُت ادلتبادل والدعم النشطُت

 :بالعنوان يفحصو أن الباحث يريد أعاله، الوصف على بناءً 
   لدى العربية اللغة فرداتم تاانإل جكسو التعاوني التعلم نموذج تطبيق"

  "ماترام كاربياليس سيةيالرئ اإلسالمية الثانوية بالمدرسة الطالب
 ج. أسئلة البحث 

 ىي:حبث ، فإن ادلشكالت اليت جيب فحصها يف بناًء على اخللفية ادلوضحة أعاله    
باستخدام التعلم التعاوين  فرداتم إتقان يف اللغة العربيةيم كيف عملية تعل. ٔ

 سيكاربيال ماترام سيةيئادلدرسة الثانوية اإلسالمية الر بالثاين الفصل جكسو يف 
 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

 باستخدام التعلم التعاوين لدى الطالب العربية اللغة فرداتم تقانإلما مدى . ٕ
 بيال ماترامكار يسية سيئبادلدرسة اإلسالمية الر الثاين الفصل  يفجكسو 

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 د. أهداف البحث 

 عرفة:دلىو حبث الغرض من ىذه أمَّا 
باستخدام  فرداتم إتقان يفم اللغة العربيةيدلعرفة كيف عملية تعل .1

بيال كار يس سيةئالر الثاين اإلسالمية يف الفصل جكسو التعلم التعاوين 
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسية ماترام العام 

 باستخدامالطالب لدى  اللغة العربية فرداتم تقانإلدلعرفة مدى  .2
ال يكاربيس سيةئالر الثاين اإلسالمية الفصل يف جكسو التعاوين  التعلم
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسية العام  ماترام
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 ه. نوافع البحث 
 ىي كما يلي:البحث الفوائد اليت ديكن احلصول عليها من ىذه أمَّا     

 . للباحثُتٔ
الدراسة كخطوة أوىل للباحثُت تتعلق بكيفية اختيار ديكن استخدام نتائج ىذه     

 والفعالة وفًقا للمواد اليت تدريسها. ،واجليدة ،اسًتاتيجيات التعلم الصحيحة
 . للطالبٕ

 ماس للطالب لتعلم اللغة العربية.ومن ادلتوقع أن يكون الدافع واحلَ     
 . للمعلمُتٖ

ومن ادلتوقع أن يكون مرجعا لتحسُت ربصيل تعلم الطالب من خالل تطبيق   
 لتحسُت مهارات اللغة العربية للطالب.جكسو منوذج التعلم التعاوين 

 . للمدارسٗ
 ة التعليم.ودَ استخدام كمدخل لتحسُت جَ  أن توقعومن ادل    

 د البحث و و. حد 
، صحيح وفقا لالذباه والغرضة بشكل من أجل فهم ومناقشة دراسة ىذه الدراس
 على مناقشة: بحثىناك حاجة إىل دراسة بعمق. يركز ىذا ال

 وضوع حدود ادل. ٔ
 يف جيدين غَت الطالب يزال ال أعاله، ادلذكورة ادلشكالت لتحديد وفًقا

. العربية اللغة تعلم يف فاعلية أقل الطالب يكون حبيث مفردات إتقان
 ىذه يف التعلم، ذجو من من متنوعة رلموعة تطبيق الضروري من لذلك

 ادلتوقع من والذيجكسو  التعاوين التعلم منوذج تطبيق لمعْ ستمُ  بحثال
 .العربية اللغة تعلم يف الطاليب النشاط حيفز أن
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 الزمن حدود.ٕ
 كاربياليس سيةئالر  اإلسالمية مدرسة يف البحث ىذا إجراء عندما        

  ٕٕٓٓفرباير  يف ماترام
 تحديد المصطلحاتز.  

ىو منوذج التعلم التعاوين عن طريق التعلم يف جكسو . منوذج التعلم ٔ
إىل ستة أشخاص غَت متجانسُت والطالب  ةرلموعات صغَتة من أربع

 ا بشكل إجيايب ومسؤول.الذين يعملون معً 
 الكلمات واستخدام فهم على القدرة أو األنشطة إتقان ىو ادلفردات إتقان. ٕ

 .وادلكتوبة ادلنطوقة اللغات من كل اللغة، يف ادلوجودة
 سات الساباةر الد. ح 

بعنوان  جكسو حبثًا عن منوذج التعلم التعاوين إيكا رمحيتةسبق أن أجرت       
 التعلم " من أجل ربسُت نشاط ونتائججكسو"تطبيق منوذج التعلم التعاوين 

  لطالب
الصف اخلامس يف الكفاح من أجل احلفاظ على االستقالل يف ادلدرسة      

. ديكن أن توفر نتائج ٕٕٔٓالعام الدراسي  بولو بيمالنج ٗٓاالبتدائية العامة 
حبث منوذج التعلم التعاوين منشار التخيل أدوارًا فعالة للطالب ومساعدة الطالب 

عد على موقف الطالب ، فإنو يسالم حل ادلشكلة. باإلضافة إىل ذلكعلى تع
وزيادة نتائج  ، وتطوير التواصل مع الطالب وادلعلمُت، حبيث األنشطةالثقة بالنفس

 6.بيمالنج بولو تعلم الطالب من
" من أجل ربسُت جكسوإرنا وايت جبار بعنوان "تطبيق التعلم التعاوين      

 متوسطةمدرسة التحصيل العلمي دلواد حجم الرياضيات لطالب الفصل الثامن.
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. نتائج البحث ديكن أن يؤدي ٕ٘ٔٓالعام الدراسي  جباتَلَسنْ ج نْ اجِ القمر بَ 
إىل تفاعالت بُت ادلعلمُت والطالب كما يلعب  جكسو منوذج التعلم التعاوين

 7الطالب دورًا نشطًا يف التعلم.
الدين بعنوان "استخدام مناذج التعلم التعاوين من أجل ربسُت  خُ سلَ د مَ أمح     

". نتائج ٖٕٔٓر يف العام الدراسي صرااأل متوسطة مدرسةئج التعلم لطالب نتا
وجيعلها أسهل  ةتعَ ديكن أن توفر دروًسا أكثر مُ  دراسة منوذج التعلم التعاوين

 8للطالب يف التعلم قواعد
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 الفصل الثاني                               
 اإلطار النظري

 
 م التعاونيي. التعلأ

 هبا يقوم اليت والتعلمتعلم  طاشنَ  من سلسلة ىو التعاوين التعلم منوذج        
 .صياغتها اليت التعلم أىداف لتحقيق عُتَّ مُ  ةرلموع يف الطالب

التعلم التعاوين ىو شكل من أشكال التعلم بالطريقة اليت يتعلم  رومسان وفًقا     
هبا الطالب ويعملون يف رلموعات صغَتة بشكل تعاوين يتكون أعضاؤىم من 

 طريقة ُىَدى، لتعليم وفقاً  كل مجاعية غَت متجانسة. ةينْ بِ أربعة إىل ستة أشخاص 
 حيث التعلم

 بعضهم البعض يف التعلم.يعمل الطالب مًعا يف رلموعات صغَتة دلساعدة 
، ديكن للمؤلف أن يستنتج أن التعلم إىل بعض ادلعاين ادلذكورة أعاله ستناداً إ

صغَتة تتألف  ةالتعاوين ىو طريقة تعلم تشَت إىل طرق التعلم والعمل معاً يف رلموع
 أعضاء. ٙ-ٗمن 
فهم ، يعمل ادلعلم أكثر كمسهل يعمل كجسر إىل م التعاوينييف منوذج التعل   

، بل جيب ادلعرفة للطالب فحسب الطالب بشكل أكرب. ال يقوم ادلعلمون بتوفَت
. الطالب لديهم الفرصة للحصول على ذبربة مباشرة يف انهَ ِذىْ أيًضا بناء ادلعرفة يف 

 9تطبيق أفكارىم.
 م التعاونييهدف التعل (9
الفردي من  الغرض من التعلم التعاوين ىو خلق ادلواقف اليت تؤدي إىل النجاح   

 ق ثالثة أىداف تعليمية على األقلخالل رلموعاهتم. مناذج التعلم التعاوين لتحقي
 وىي:
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 ةة أكاددييَّ رَ قدِ مَ . أ   
، فإنو جتماعإلمن األىداف اَيَسُع بعض  مَ يف التعلم التعاوين على الرغْ 

األخرى. جيد بعض  ةهمَّ مُ  ةأكاددييواجب حيسن أيًضا ربصيل الطالب أو 
ق يف مساعدة الطالب على فهم ادلفاىيم فوُّ بأن ىذا النموذج متَ َت اخلب

تعاوين تزيد من قيمة كفاءة ىذا النموذج أن مناذج ىيكل   لقد أظهرالصعبة. 
والتغَتات يف ادلعايَت ادلتعلق بنتائج التعلم. إىل  ةالطالب يف التعلم أكادديي

يوفر التعلم التعاوين فوائد  ، ديكن أنادلعايَت ادلتعلق بنتائج التعلمجانب تغيَت 
لكل من طالب اجملموعة الدنيا والعليا الذين يعملون مًعا إلصلاز ادلهام 

 أكادديية.
 . قبول الفروق الفرديب

اذلدف اآلخر لنموذج التعلم التعاوين ىو القبول الواسع لألشخاص 
. عوقوادل ،والقدرات االجتماعية، طبق، ثقافة ،ادلختلفُت على أساس العرق

يوفر التعلم التعاوين الفرص للطالب من سلتلف اخللفيات والظروف للعمل 
ل ادلكافآت التعاونية يكَ بشكل مًتابط على ادلهام أكادديية ومن خالل ىَ 

 احًتام بعضهم البعض.سوف يتعلمون 
 . تنمية ادلهارات االجتماعج         

هارات للعمل معًا اذلدف الثالث ادلهم للتعلم التعاوين ىو تعليم الطالب ادل  
بالتعاون. ادلهارات االجتماع مهمة للطالب ألن اليوم العديد من الشباب ال 

 10يزالون يفتقرون إىل ادلهارات االجتماع.
 م التعاوني  يمبادئ التعل( 0

سيمكن ادلبدأ األساسي للتعلم التعاوين بشكل صحيح ادلعلمُت من إدارة        
 الفصول بشكل أكثر فعالية.
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 ادلبادئ األساسي للتعلم ىي كما يلي:
 . الطالب مسؤولون عن كل شيء يف رلموعتهم.أ
 موعة   لديهم نفس اذلدف.  رل. جيب أن يرى الطالب أن مجيع أعضاء ب
 . جيب على الطالب مشاركة نفس ادلهام وادلسؤوليات بُت أعضاء رلموعة.ج
 . سيخضع الطالب للتقييمد
وحيتاجون إىل مهارات للتعلم مًعا أثناء عملية . يشًتك الطالب يف القياد ه

 التعلم.
. يُطلب من الطالب احملاسبة بشكل فردي عن ادلواد اليت يتم التعامل معها و

 11يف رلموعات تعاونية.
 التعلم التعاوني جكسو (5

مع  تعاوينال تعلمال منوذجىو  جكسو التعاوين التعلمالرمحان ت فا وفًقا            
 متجانسُت غَت أشخاص ٙ-ٗ منتتكون  صغَتة ةرلموع يف يتعلمون الطالب
 جيب اليت ادلواد من جزء استكمال عن ومسؤول إجيايبإعتماد  امعً  ويعملون
 .اآلخرين موعةرل أعضاء إىل ادلواد ونقل دراستها

من ىذا الوصف، فإن التعلم التعاوين ىو منوذج التعلم التعاوين الذي يتكون            
صغَتة تتكون من أربعة إىل ستة أشخاص غَت  ةالطالب من رلموعفيو 

متجانسُت ويعتمدون على بعضهم البعض بشكل إجيايب ويتحملون مسؤولية 
 ادلواد ادلكتسب بشكل مستقل.

 . نوع من التعلم التعاوني جكسو  أ
 التايل:  التعاوين النادرة نوع على النحوأنواع التعلم  تريانتوفقال          

 أشخاص(. ٙ-٘( ينقسم الطالب إىل عدة رلموعات )كل رلموعة لديها ٔ  
 ( إعطاء ادلواد التعليمية للطالب يف شكل نص مقسم إىل عدة فصول فرعية.ٕ

                                                             
11Ibid, h 190  
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 موعة الفصل الفرعي ادلعُت وادلسؤول عن دراستو.رل( يقرأ كل عضو يف ٖ
يف  ( جيتمع أعضاء اجملموعات األخرى الذين درسوا نفس القسم الفرعيٗ

 رلموعات من اخلرباء دلناقشتها.
 ( يكلف كل عضو من أعضاء فريق اخلرباء بعد عودتو إىل رلموعتو بتدريس ٘ 

 أصدقائو.
 ، زلاسبة الطالب يف شكل اختبارات فردية.عات أصلية وادلناقشات( يف اجتماٙ
 ( اختباراتٚ

موعة رلاالختبار بشكل فردي. القيمة اليت احلصول عليها بواسطة كل عضو يف 
 رلموعة. ةاألصلية للحصول على عدد قيم

 12جوائز رلموعة ةنح( مِ ٛ
 . مزايا وناص من نوع التعلم التعاوني جكسوب

 . مزايا9
 . ديكن أن توفر الفرص للطالب للعمل مع اآلخرين.أ

 . ديكن للطالب إتقان الدروس ادلسلمة.ب
 . لكل طالب احلق يف أن يصبح خبَتا يف رلموعتو.ج
 عملية التعلم ، يكون الطالب مًتابطُت بشكل إجيايب.. يف د
. ديكن إشراك مجيع الطالب يف التعلم أثناء تعليم اآلخرين ، حبيث ه

 يكون لدى الطالب مسؤولية يف التنفيذ.
 . ناص0

 . يتطلب وقتا طويال.أ
. إن طريقة التعلم ادلتعاونة غَت فعالة يف  أنشطة التعليم والتعلم يف ب

 13تكون قدرات الطالب ضعيفة.الفصل اليت 
                                                             

12Zaini, Hisyam, dkk Strategi pembelajaran Aktif (Yogyakrta: CSTD,2014) h, 13  
13Bahruddin, dkk, Teori belajar dan pembelajaran, (Malang: Ar- Rusmedia, 2007) h,13   
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 م اللغة العربيةي. تعلب
 تعلم اللغة العربيةفهم  (9

 بالطال تفاعل توجيو) طالبال لتعلم مادلعل  من  الواعي هدجُ  ىو التعلم فهم          
 مسيث وفًقا 14.ادلتوقعة األىداف ربقيق أجل من( األخرى التعلم موارد مع

 على الطالب مساعدة يف ادلعلومات لتقدًن نشاط ىو التعلم فإن وراجان،
 أعاله، الوصف من 15.التعلم يف الطالب أىداف وخاصة األىداف، ربقيق
 من اآلخر، منهما كل حيتاج طرفُت بُت متكرر تفاعل ىو التعلم أن فهم ديكن

 كل حيتاج طرفُت بُت متكرر تفاعل ىو التعلم أن همف ديكن أعاله، الوصف
 ادلكثف االتصال حيدث التفاعل ىذا يف. والطالب ادلعلم أي اآلخر، منهما

 .مسبًقا زلدد ىدف ضلو( النقل)
 وفًقا. القرآن خالل من اهلل رسالة لنقل مستخدمة اللغة ىي العربية اللغة         

 األفكار) أىدافهم عن للتعبَت العرب يستخدمها مجل ىناك العربية، للغاليُت
 الذي. سامية أو سامية لكتَّ  لغةال يف العربية اللغة تضمُت(. وادلشاعر

 اجلزيرة وشبو سوريا يف يعيشون الذين األشخاص أو األشخاص يستخدمو
 ادلقدس الكتاب لغةال أيًضا ىي العربية اللغة(. األوسط الشرق) العربية

 دلئات الكربى األمهية ذات اللغة ألهنا العادلية، اإلسالمية الديانة وتوجيهات
 .16العرب وغَت العرب من ادلسلمُت، من ادلاليُت

 اللغة عناصر( 0
 وادلفردات الصوت وىي اللغة عناصر من العديد ىناك العربية، اللغة تعلم يف           

 عناصر. مكوناهتا إتقان تدريس يعٍت اللغة تعلم اذليكلي، النهج يف. والًتكيب
 :يلي كما ىي اللغة

                                                             
14

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana Premada Media 

Group, 2010) h, 17 
15

 Rusmono, Strategi…, h. 6 
16

 Rusmono, h. 99 
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 الصوت .أ
 الصوت تعلم من الغرض. جًدا مهًما الصوت إتقان يصبح اللغة، تعلم يف             

 على التعرف شكل يف بأكملو الصوت نظام إتقان يشمل عام بشكل
 واستخدام بنشاط التحدث شكل ويف تقرييب، بشكل وفهمو الصوت
 واحلروف الساكنة احلروف عن النظر بصرف. منتج بشكل اللغة أصوات

 ،(الثول) وادلنخفضة العالية األصوات على الصوت نظام يشتمل الساكنة،
 .ذلك إىل وما ،( الثناء) والتجويد ،( النرب) والكلمة اجلملة يف واإلجهاد

 :ذلك يف دبا للطالب، الفوائد من العديد الصوت تعلم جيلب أن ديكن             
  القرآن قراءة عند وخاصة صحيح، بشكل الكلمة نطق على يساعد .ٔ             

 .كبَتا خطأ تعترب الكرًن القرآن قراءة ألن الكرًن،
 .اإلسالمية الثقافة وخاصة ادلعرفة، فروع سلتلف من التمكن تعزيز. ٕ
 .البالغة دراسة عند اجلمالية اجلملة أمناط إدخال. ٖ
 خالل من العربية واللغة األم اللغة بُت واالختالف التشابو أوجو تقدًن. ٗ

 .اإلصلليزية    اللغة
 اللغتُت يف االختالفات نتيجة العربية باللغة الصوت صعوبات تقدًن. ٘

 17(.واذلدف األصل)
 ردات                                                            المف.  ب

 من ةروَ ثَ  لديها لغةال كل. اللغة قوة ربدد وحدة أصغر ىي ادلفردات        
( ادلفردات) أو ادلفردات. نفسها ىي ليست بالتأكيد ىي اليت ادلفردات

 أجنبية لغةال تعلم طريق عن إتقاهنا جيب اليت اللغة عناصر أحد
 أن القول ديكن وبالتايل. اللغة تلك مع التواصل على القدرة الكتساب

                                                             
17 Wa Muna, Metodelogi pembelajaran bahasa Arab, (Teras Yogyakarta 2011), h. 135 
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 وسائط خالل من دعمهما ديكن لغوية مهارات ومها والكتابة التحدث
 18.ادلفردات ادلسماة العربية باللغة ادلفردات تعلم

  المفردات تعلمهدف  (.9
 .ادلصمو وفهم القراءة خالل من للطالب، جديدة مفردات تقدًن. أ

 صحيح بشكل ادلفردات نطق على قادرين ليكونوا الطالب تدريب. ب
 يف جيدة مهارات إىل يؤدي والصحيح اجليد النطق ألن وصحيح،
 .والقراءة التحدث

 عند أو ادلعجم أو ادلعٌت طريق عن إما ادلفردات، معٌت فهم. ج
 .معينة مجلة سياق يف استخدامها

 وفقا والكتايب الشفوي التعبَت ادلفردات يف وظيفة تقدير على القدرة. د
 19.للسياق

 المفردات من مختلفة أنواع (.0

 ادلفردات وأن مفردات على ربتوي لغةال كل معلوم أن ادلؤلف كما            
 عدد ازدياد مع. الزمن مع متزايد بشكل تنمو لغةال كل يف ادلوجودة
 استخدام الشيء بعض الصعب من يكون احلالية، الدورة يف ادلفردات

. أجزاء عدة إىل ادلفردات اللغويون يقسم لذلك،. التحدث يف اللغة
 :التايل النحو على إليها ادلشار ادلفردات

 اساسية مفردات. أ
 تغيَتىا ديكن ال اليت الكلمات ىي األساسية بالكلمات وادلقصود             

 :للغاية ضئياًل  أخرى ةلغال من تبنيها احتمال يكون أو بسهولة
 الضمائر( ٔ
 السؤال كلمات(ٕ

                                                             
18

Wa Muna, h. 64 
19

  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, h. 63 
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 اجلر حرف( ٖ
 االقًتان( ٗ
 التعليمات( ٘

 اخلاصة ادلفرداتب. 
 رلال يف التحديد وجو على تستخدم كلمة ىياخلاصة  ادلفردات               

 .البيئة أو النشاط من معينة رلاالت أو العلوم
 اخلرسانية ادلفردات. ج

 ديكن اليت األشياء إىل تشَت اليت الكلمات ىي ادللموسة ادلفردات              
 االسم نفس ىي اخلرساين ادلفردات فإن العربية، اللغة يف. رؤيتها
 على البشرية احلواس من بالتعاطف الكلمات ىذه رؤية ديكن حيث
 إىل وما وادلنازل، وادلساجد احملمولة الكمبيوتر أجهزة: ادلثال سبيل
 .ذلك

 ادلفردات رلردة. د
 أو ادلفاىيم أو الصفات إىل تشَت اليت الكلمات ىي اجملردة ادلفردات              

 يظهر ال حيث ادللموسة، ادلفردات من ادلفردات ىذا عكس. األفكار
 يف إال يوجد وال ادلفردات ىذا زبيل ديكن ال. اجملردة ادلفردات شكل
 .ادلتكلم سليلة

 ادلفردات إتقان نظام. ه
 حيث ببطء ينمو ولكنو نفسو، الوقت يف شيًئا ادلفردات إتقان يعد ال             

 21.بيئتهم إىل يتطور العامل أن يدركون البشر أن
 
 

                                                             
20

 Fitri, “pengaruh penggunaan media Flash card terhadap penguasaan kosa kata bahasa Arab kelas 

VC.I pada mata pelajaran bahasa Arab di MTs Hidayatullah mataram”(Universitas 

Muhammadiyah, Mataram, 2015), 27 
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 المفردات تدريس تانيات (.5
 معٌت على التعرف يف الطالب تعلم ذبربة أو ادلفردات وتدريس مراحل إن            

 :يلي كما موصوفة عليها واحلصول ادلفردات
 للكلمة استمع. أ

 الًتتيب على حيافظ الكلمات إىل االستماع فإن ، ادلفردات تعلم يف        
 ما إىل لالستماع للطالب الفرص ادلعلم يوفر أن ادلأمول من. األول

 يف األخطاء ألن اللغة، تعلم يف شيء أىم االستماع يعد. يقولون
 .والنطق الكتابة يف أخطاء إىل تؤدي السمع

 الكلمة انطق. ب       
 اخلطوة فإن معلمهم، كلمات مفردات إىل الطالب يستمع أن بعد           

 جيب احلالة، ىذه يف. مسعوه ما ليقولوا للطالب الفرصة ىي التالية
 يف مشكلة ألن. الطالب نطق صحة أو حًقا االنتباه ادلعلم على

 .اخلاطئة الكتابة إىل تؤدي النطق
 الكلمة معٌت على احلصول. ج

 الًتمجة لتجنب شلكًنا ذلك كان كلما للطالب الكلمات معٌت إعطاء        
 .تعلمو الذي ادلعٌت بسرعة الطالب ينسى ال حىت ادلباشرة

 لتجنب استخدامها للمعلمُت ديكن اليت التقنيات من العديد ىناك    
 السياق، توفَت طريق عن ذلك يف دبا الكلمة، معٌت شرح يف الًتمجة

 وغَتىا الصور أو األصلية الكائنات واستخدام البسيطة، واالضلرافات
 .التقنيات من
  السياق) ٔ
 )الطائف) التعريف (ٕ 
  ادلرادفات (ٖ 
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 ادلتضادات( ٗ 
 تقليد أو األصلية الكائنات (٘
 الصورة( ٙ 
 مظاىرة( ٚ 
 ادلًتجم( ٛ 

 الكلمة اقرأ( ٜ
 كلمة اكتب( ٓٔ
 21احلكم جعل(  ٔٔ

 . التركيبج
 ملْ عِ  و النحو ِعْلم حيث من ترتيب ىو العربية باللغة الًتكيب           

 كلمة موقف يناقش الذي العلم ىو نفسو النحو ملْ عِ  فهم. الصرف
 ىو الصرف العلم أن حُت يف. والتنمية أعرب حيث من العربية باللغة
 ادلطلوب ادلعٌت لتحقيق سلتلفة كلمات عدة إىل الكلمة أصل يف تغيَت
 .التغيَتات ىذه مع إال ربقيقو ديكن ال الذي

 اللغة بنية تعلم تقنيات.( ٔ
 :جزأين من القواعد تدريس أنشطة تتألف األساس، يف   
 الصرف و النحو اللغة قواعد يف مقدمة. أ

 الشيء. استقاللية أو استنتاجية بطريقة القواعد إدخال أن ديكن     
 استنتاجية بطرق القواعد، إدخال عند ذبنبو جيب الذي الوحيد

 القواعد مناقشة يف االستمرار إىل سبيل سواء، حد على واستقاللية
 الفصل يف األنشطة فإن لذا نفسها، اللغة دلمارسة وقت وجود دون

                                                             
21

 Wa Muna, h. 145-150 
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 نتيجة. اللغة أنشطة من أكثر اللغة ربليل أنشطة تشبو الدراسي
 .فقط ادلعرفة ىي بالقواعد ادلعرفة تبقى لذلك،

 دريل شلارسةب.         
 أو دبفرده الوقوف منها لكل ديكن التمارين، من أنواع ٖ ىناك     

 :وىي الوحدة، يشبو تسلساًل  يكون أن ديكن
 ادليكانيكية التمارين. ٔ

 توفَت خالل من العادات غرس إىل أساًسا التمرين ىذا يهدف               
 ديكن  التمارين ذلذه الصحيحة االستجابة على للحصول حافز

 التحدث مهارات شلارسة مع واالندماج كتابياً، أو شفهياً  تقدديو
 .والكتاب

 ىادفة شلارسة. ٕ
   تستخدم واليت صور، أو طبيعية أشياء شكل يف سواء الدعائم، (أ

 .سبارسها اليت للجمل معٌت  إلعطاء
 الفصل يف ادلوجودة الكائنات استخدام ديكن الطبقي، الوضع( ب

 .معٌت إلعطاء
 التواصل سبارين. ج(

 لغوي سبرين وىو للطالب اإلبداعية القوة التمرين ىذا يعزز                 
 أن ادلعلم شعر إذا التمرين ىذا إعطاء جيب لذلك،. فعلي

 مفردات شكل يف) كافية مواد على حصلوا قد الطالب
 22.احملدد والسياق ادلوقف مع تتناسب( تواصلية وتعابَت وىيكل

 
 

                                                             
22 Wa Muna, 135 
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 الثالثالفصل 
 منهج البحث

 
 البحثتصميم  .أ 

م س . وفًقا لكيميس و اإلجراءات حبث ىو الدراسة ىذه يف ادلستخدم التصميم      
م يف الفصل اخلاص و ادلعل  ير جيىو دراسة  (CAR) اإلجرائيبحث ال، فإن مسليخيف تغَت 

م. أجريت ىذه التفكَت النفس هبدف ربسُت أدائها حبيث تزيد نتائج التعلمن خالل 
، تنفيذ، وىي زبطيط، ، وكانت كل دورة تتكون من أربع مراحلالدراسة على دورتُت

 23، والتفكَت.مالحظة
     بحث. موضوعات وأغراض الب 

يف الثاين يتكون من رجال ونساء. طالًبا من الصف  ٖٓكان ادلشاركون يف البحث   
 لًتقية جكسو التعاوين التعلم منوذج تطبيقحُت كان اذلدف من ىذه الدراسة ىو 

 الرئيسية اإلسالمية الثانوية بادلدرسة الطالب لدى العربية اللغة مفردات إتقان
      ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓماترام  سيكاربيال

 البحث ءاجرا. ج 
 دورة كل يف توجد حيث دورتُت خالل من الدراسي الفصل يف اإلجرائي البحث      

 :مراحل أربع
  التخطيط مرحلة .ٔ

  األشياء أو اإلجراءات تشرح عمل خطة بًتتيب ادلعلم يقوم التخطيط، مرحلة يف        
 :يلي ما ذلا ادلخطط ادلواضيع تشمل. الدراسي الفصل يف هبا القيام سيتم اليت

 ومناىج (RPP) درس خطة ضع. أ
 ادلوضوع عرض. ب

                                                             
23

 Suharsi Arikunto dkk, Penelitian tindakan kelas (Jakarta: Bumi Aksara,2014), hal. 72 
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 التعاوين التعلم مناذج تطبيق. ج
 ادلراقبة أدوات تطوير. د

 التنفيذ مرحلة. ٕ
  ادلتعلقة التخطيط مرحلة يف إعداده مت ما كل بتنفيذ ادلرحلة ىذه يف ادلعلم يقوم        

 .الطالب مع تنفيذىا يتم اليت واألنشطة التعلم خبطوات
 ادلراقبة مرحلة .ٔ

 ادلطلوبة األشياء كل وتسجيل ادلالحظات عمل يتم ادلالحظة من ادلرحلة ىذه يف        
 .اجلديد اإلجراء تنفيذ أثناء ربدث اليت واألشياء

       التفكَت مرحلة .ٕ
 هناية يف الطالب هبا يقوم أن جيب اليت األسئلة ادلعلم يعطي ادلرحلة ىذه يف        
 .التعلم عملية يف دورة كل

 :التايل النحو على ادلرحلة ىذه وصف ديكن        
 

 
 
 
 
 
 
 

                                ٔ.ٔالشكل

 Taggart و Kemmis أحباث الفصل الدراسي منتدفق تنفيذ                  

 

 دورة 1         ذتنفي  
 مالحظة  

ادلالحظ
 زبطيط     

انعكاس   

دورة  2      تنفيذ   
 مالحظة  

 انعكاس    

 تخطيط
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 ولألالدور 
 . مرحلة زبطيطأ

 خطوات ادلتخذة يف مرحلة التخطيط ىي كما يلي:     
الذي حيتوي على سلسلة  (RPP)التعلم  ءداأب يةالعرباللغة م ادلعلّ  باحث وجهَّز . ٔ

 .جكسو ط التعلم باستخدام التعلم التعاوينامن نش
 مناسب ألىداف التعلم.الذي على ادلواد التعلم  يكتشف.ٕ
 .مستعمل . ربديد طريقة التعلم اليتٖ
 .التعلم اإلعالم جيعل . ربديد وٗ
 ًن الذي استخدام لقياس صلاح عملية التعلم.و . ربديد نوع التق٘
 بيانات.لع ا متجإبعمل أداة  .ٙ

    تنفيذب. مرحلة 
 التعلم.يناريو كإىل سيْذكر اليت فعل ذ نفّ ي. ٔ
 . الطالب بقراءة ادلواد ادلوجودة يف الكتاب ادلصدر.ٕ
 . يستمع الطالب إىل شرح ادلعلم للمادة الواردة يف الكتاب ادلصدر.ٖ
 . يستمع الطالب إىل شرح ادلعلم وتسجيلو حول ادلادة قيد الدراسة.ٗ
 .. الطالب يناقشون ادلواد٘

 مالحظةج. مرحلة   
لتحديد التغيَتات  مستطاع ة. مالحظأداء صنيعيف وقت عمليَّة مالحظة مستطاع   

. صنيعال يكّسب . ما إذا كانت التغيَتات مراقبتها منذصنيع اليت ىي تأثَت ىذا
 دلعلم يف تطبيق التعلم التعاوين.أنشطة ا ةاألشياء اليت جيب مراعاهتا تشمل: مالحظ

 د. مراحل انعكاس  
 التقييم وربديد مدى صلاح ربقيق أىداف العمل.تقييم نتائج مراقبة وإدارة بيانات .ٔ
 . سجل تطور قدرات الطالب.ٕ
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 . عقد اجتماع دلناقشة نتائج تقييم سيناريو التعلم وأوراق عمل الطالب.ٖ
 24. ربسُت تنفيذ اإلجراءات وفًقا لنتائج التقييم ، الستخدامها يف الدورة التالية.ٗ

 الدور الثاني 
 أ. مرحلة التخطيط  

 اخلطوات ادلتخذة يف مرحلة التخطيط ىي كما يلي:    
الذي حيتوي على  (RPP). يقوم الباحثون ومعلمو اللغة العربية بإعداد تطبيق التعلم ٔ

 سلسلة من األنشطة التعليمية باستخدام التعلم التعاوين.
 . العثور على ادلواد التعليمية ادلناسبة ألىداف التعلم.ٕ
 يت سيتم استخدامها.. ربديد طريقة التعلم الٖ
 . ربديد وسائل اإلعالم وجعلها.ٗ
 . ربديد نوع التقييم الذي استخدامو لقياس صلاح عملية التعلم.٘

 . جعل أدوات مجع البيانات.ٙ
 تنفيذمرحلة  ب. 

 . تنفيذ اإلجراءات اليت تشَت إىل سيناريو التعلم.ٔ
 ادلصدر.. يقوم الطالب بقراءة ادلواد ادلوجودة يف الكتاب ٕ
 . يستمع الطالب إىل شرح ادلعلم للمادة الواردة يف الكتاب ادلصدر.ٖ
 . يستمع الطالب إىل شرح ادلعلم وتسجيلو حول ادلواد اليت دراستها.ٗ
 . الطالب يناقشون ادلواد٘

 مالحظةج. مرحلة  
ات تنفيذ أنشطة ادلراقبة يف وقت تنفيذ اإلجراء. تنفيذ ادلالحظات لتحديد التغيَت       

 .اإلجراء صدور منذ مراقبتها التغيَتات كانتاليت ىي تأثَت ىذا اإلجراء. ما إذا  
 أنشطة ادلعلم يف تطبيق التعلم التعاوين. ةاألشياء اليت جيب مراعاهتا تشمل: مالحظ
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 د. مراحل انعكاس  
 . تقييم نتائج رصد وإدارة بيانات التقييم وربديد مدى صلاح ربقيق أىداف العمل.ٔ
 تسجيل تطور قدرات الطالب.. ٕ
 . عقد اجتماع دلناقشة نتائج تقييم سيناريو التعلم وأوراق عمل الطالب.ٖ
 . ربسُت تنفيذ اإلجراءات وفقا لنتائج التقييم ، الستخدامها يف الدورة القادمة.ٗ

 . تانية جمع البياناتد 
 تقنية مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي:

 مالحظة .ٔ
 يتفاعل. البيانات تصفية يف لالسًتاتيجية النهج أشكال أحد ىي مالحظة   

 على احلصول من التمكن هبدف البحثية، األنشطة يف كامل بشكل التجميع
 لدعم ادلالحظة طريقة استخدام. احلقيقية ادليدانية للظروف وفًقا الفعلية البيانات

 التعلم تطبيق متابعة يف الطالبية واألنشطة التعلم، تنفيذ يف ادلعلم تفاعل مدى
 وربفيز تدريسها اليت التعليمية ادلواد التقاط على الطالب وقدرة جكسو، التعاوين
 .التعلم يف ادلشاركة بعد الطالب عليها حصل اليت التعلم

 مقابلة .ٕ
 رمسي مكان يف وليس صارم، بشكل منظم غَت مفتوح، ادلقابالت من النوع ىذا    

 مدى دلعرفة ادلقابلة ىذه أجريت. ادلعلومات نفس الستكشاف تكراره وديكن
 للتغلب حلول وتقدًن صودفتهم اليت العقبات ومعرفة للمواد الطالب إتقان
 .عليها

 اختبار .ٖ
 ىذه خالل من. فرد كل بواسطة وإجراؤه الدرس هناية يف االختبار إجراء     

 من نوع ربقيق وكذلك وإصلازىم، الطالب معرفة تطور رؤية ديكن االختبارات،
 .العربية اللغة دروس يف الطالب تعلم نتائج ربسُت أجل من التعاوين التعلم منوذج
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 الوثائق .ٗ
 يف الوثيقة وىذه واحملفوظات، الوثائق من ىذه البيانات مجع تقنية على احلصول    

. ادلعلم ديلكها اليت األخرى وادللفات احلضور وقائمة ، الدرجات قائمة شكل
 ، ذلك إىل باإلضافة. البحث إجراء قبل الطالب حالة ربديد على ىذا يعمل
 نشاط حيدث عندما الطالب أنشطة تصوير طريق عن الوثائق إجراء أيًضا ديكن
KBM. 

 البحث .أدواته  
 الحظةم ورقة. ٔ
 التعلم منوذج باستخدام ادلالحظات كتابة يف مالحظة ورقة الباحثون يستخدم      

          اإلسالمية الرئيسية سكاربيال ماترام.الثاين مدرسو  الفصل يفجكسو  التعاوين
 وادلسابقات االختبارات.  ٕ

 االختبار .أ     
 لقياس ادلستخدمة األدوات إىل باإلضافة سبارين أو أسئلة عن عبارة االختبارات       

 يستخدم. رلموعة أو بفرد اخلاصة ادلواىب أو القدرات أو ادلعارف أو ادلهارات
   باللغة التعلم ونتائج الطالب فهم يف التحسن مقدار دلعرفة أيًضا االختبار ىذا

 الذي االختبار. العربية اللغة فهم مؤشرات على بناءً  ادلشكلة ىذه ترتيب. العربية
 الحق واختبار( أويل اختبار) مسبق اختبار شكل يف ىو البحث ىذا يف إجراؤه

 الذي ادلوضوع حول األولية ادلعرفة دلعرفة ادلسبق االختبار إجراء(. هنائي اختبار)
 إعطاء بعد الطالب تعلم نتائج رؤية هبدف الالحق االختبار إجراء ثناء تدريسو،
 تعلم بنتائج يتعلق فيما االختبار ىذا من بيانات على احلصول. التعلم إجراءات
 .متعدد من االختيار أسئلة ٓٔ شكل يف االختبار ىذا يف. الطالب
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 البيانات تحليل .تانياتو
 مجعها، اليت األدوات خالل من عليها حصول اليت البيانات ىي البيانات ربليل تقنية   

 هناية يف أجريت اليت الطالب تعلم تقييمات من الكمية البيانات تأيت.الكمية وىي
 احلسابية العمليات أحد. الطالب مفردات إتقان يف الزيادة دلعرفة ذلك. دورة كل

 إتقان ونسبة الطالب درجة ومتوسط ادلئوية النسبة استخدام ىو يّ كم   للبيانات
 :التالية بالصيغة الكالسيكيةمفردات 

 الفردية اكتمال. ٔ
 يسجل الطالب كان إذاكِمل  يكون والتعلم التعليم عملية يف طالب كل إن يقال  

 آخر، دبعٌت أو. ادلعنية ادلدرسة قبل من احملددة اإلكمال رادلعي أدىن ٓٛ من أكثر
             ٝٔٛ إىل يصل الطالب إتقان كان إذا فردي بشكل يكملون الطالب إن يقال

 .ر التقييم دلستوى صلاح الطالب يف األنشطةامعي
 

 فاعل      القيمة ربويل رقم
 جدا عايل   ٓٓٔ-ٔٛ ٔ
 متوسط   ٓٛ-ٔٙ ٕ
 يكون   ٓٙ-ٔٗ ٖ
 منخفض   ٓٗ-ٓٔ ٗ

 
 استخدام طالب، كل عليها حصل اليت التعلم لنتائج النهائية القيمة لتحديد .ٔ

 :الصيغة
NA = ٔٓٓ      

  
  ٝ 

 :معلومات
 =     NA النهائية القيمة 
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 =      SP  األرباح درجة 
SM        =25القصوى الدرجة 

 
 :وىي ، القيمة متوسط لتحديد .ٕ
      

   

 
  

 

 
 

 معلومات: 
    

 

 
 القيمة توسطم            

 النهائية القيم عدد                 
 26الطالب عدد                

 
 :وىي الكالسيكية، الدراسة إلصلاز ادلئوية النسبة لتحديد  .ٖ

 P    = ∑  ×  التعلم أهنوا الذين الطالب
 ٝٓٓٔ   الطالب

 
                                                                                   ة البحثةالنظامي .ز

 :مقدمة: األول الفصل، منهاة فصولسمختتكون منهجية ىذه الدراسة من 
 ،د البحثو حد ،نوافع البحث ،أىداف البحث ،أسئلة البحث ،البحث خلفية

 . السابقة الدرسات،ربديد ادلصطلحات
 اإلطار النظري. الفصل الثاين: 

موضوعات وأغراض  ،، دبا يف ذلك نوع البحثمنهج البحثالفصل الثالث: 
جدول  ربلبل البيانات، تقنيةأدوات البحث،،البياناتمجع تقنية ، بحثال

     البحث.  
                                                             

25 BNSP 2007: 25 
26 Zainal Aqib dkk, penelitian tindakan kelas, (Bandung: Yrama Widya, 2009), h. 40 
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، من صحة األدوات، ومجع البيانات الفصل الرابع: مشل تنفيذ الدراسة: التحقق
 .، ونتائج التحليلالبيانات، وربليل البياناتوعرض 

 نتائج البحث: اخلاسبةالفصل اخلامس 
 


