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 ملخص

 نوفيتا ساري
كانت للرغبة دور مهم يف األنشطة التعليمية. إذا مل  ؽلتلك الطبلب رغبة واىتماما كبَتا بادلواضيع 
ادلبحوثة،  فسيصعب الطبلب للحصول على النتائج اجليدة. مشكلة ىذا البحث ىي : ىل تطبيق ظلوذج التعليم 

( قادر على ترقية رغبة التعلم لدى Teams Games Tournament) فريق األلعاب البطولةالتعاوين نوع 
طبلب الصف العاشر يف درس اللغة العربية. ومن عبلمة الطبلب بأهنم نقصان الرغبة يف تعلم اللغة العربية ىي 

. إن عدم االىتمام ببيان ادلعلم ويتحدث الطبلب دائما مع أصحاهبم يف أثناء التعلم وآرائهم فارغة وما أشبو ذلك
رغبة التعلم ذلا ترقية، إذا يستطيع أن يطبق ادلعلم ظلوذج التعليم القادر على إثارة رغباهتم من خبلل تطبيق ظلوذج 

ىذا البحث من البحث اإلجرائي للصف الدراسي وىو كالعملية البحثية  فريق األلعاب البطولة.التعلم التعاوين نوع 
لتفكَت الذايت بإجراء بعض التخطيط يف احلالة الواقعية وحتليل كل عن ادلشكبلت ادلوجودة يف الفصل من خبلل ا

فريق األلعاب البطولة التأثَت من األنشطة السابقة. واذلدف من ىذا البحث ىو لتطبيق ظلوذج التعليم التعاوين نوع 
انات درس اللغة العربية، وأما األدوات جلمع البي Mipaرغبة التعلم لدى طبلب الصف العاشر  يف ترقية

 باستخدام االستبيان وأوراق ادلبلحظة. 
طبلب. الطبلب الذين لديهم رغبة  4يف البيانات األولية، الطبلب الذين لديهم رغبة التعلم العالية ىو 

طالبا. يف عملية التعليم يف  11التعلم ادلتوسطة ىو طالبان، بينما الطبلب الذين لديهم رغبة التعلم ادلنخفضة ىو 
طبق ادلعلم ظلوذج التعليم ادلباشر وتسمى الطريقة ادلستخدمة بالطريقة احملاضرة ادلتنوعة. ويف ىذا قبل الدورة، ي

 Teams Games) فريق األلعاب البطولةالبحث، استخدمت الباحثة ظلوذج التعليم التعاوين نوع 
Tournament52 نتيجة  (، حيث أن نتائج رغبة الطبلب يف اللقاء األول يف الدورة األوىل حصلت على> 

طالبا. لذلك يف الدورة األوىل ىناك  12بعدد   <52 طبلب. ويف اللقاء الثاين حصلت عل نتيجة  9بعدد  
 6طبلب برغبة التعلم العالية، و 6طالبا، وحتصيل ادلؤشر يف ىذه الدورة األوىل ىو  12ترقية يف رغبة التعلم بعدد 

طبلب. يف الدورة الثانية يف اللقاء األول،  5التعلم ادلنخفضة ىو طبلب برغبة التعلم ادلتوسطة، مث الطبلب برغبة 
طالبا. إن ترقية يف نتائج  16طالبا، ويف اللقاء الثاين ىناك  15ىم   <52 الطبلب الذين حصلوا على نتيجة 

الًتقية ، ويف الدورة الثانية وصلت 24،91، يف الدورة األوىل ىناك ترقية 16،29رغبة الطبلب يف قبل الدورة ىي 
 .26،35إىل 

واستنادا إىل النتائج احملصولة يف ىذا البحث، فيمكن االستنتاج أن استخدام ظلوذج التعليم التعاوين نوع 
لدى طبلب ( قادر على ترقية رغبة التعلم Teams Games Tournament) فريق األلعاب البطولة

 Mipaالصف العاشر 

 عاب البطولة، اللغة العربيةفريق األلرغبة التعلم،  الكلمات المفاتيح:
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 شعار

 

ْل َعلَى  ِ ۚٱفَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ َ يُِحةُّ ٱإِنَّ  َّللَّ لِيهَ ٱَّللَّ ْلُمتََوكِّ  

 

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertaqwallah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal  

(kepada- Nya)”
1
. 

 (Terjemahan QS. Ali Imran: 121) 

 

“ Rasulullah bersabda, Berkemauan keraslah terhadap sesuatu yang mendatangkan 

manfaat bagi kamu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan Janganlah kamu 

merasa tidak mampu”. 

(HR. Muslim) 

 

Bermimpilah setinggi mungkin, hingga buah cibiran berubah haluan menjadi  

tepukan rasa bangga 

( Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Q.S Ali Imran : ٔ٘9 
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 إىداء

مد  هل رب  العادلُت، بالشكر إىل ا هل تعاىل على يميع نعمو الكثَتة واذلداية احل

 حىت  قدرت الباحثة على إدتام ىذه الرسالة العلمية.  قد مت ىذه الرسالة العلمية إىل:

. أمي زلاليتا احملبوبة وأيب ؽلان )رمحو ا هل( احملبوب اللذان قدماين الدعاء  1

 ين ويعطياين أشياء كثَتة يف حيايت.والنصيحة باإلخبلص ويوجها

. أخوايت الكبَتة ميغا سسليٍت، ميلي أفرياين وأمحد نور ادلؤمن ويميع أسرايت األخرين 2

 الذين قدموين احلماسة حىت تقدر الباحثة على إدتام ىذه الرسالة العلمية.

اء من ىذه . صاحبيت احملبوبة يونيسا زىرى، ادلاجستَتة اليت ترافقٍت دائما يف االنته3
    الرسالة، شكرا لك على الدافع والتشجيع والوقت.

 . جامعيت رادين انتان المبونج.4
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 ترجمة الباحثة

من نوفمبَت   27اسم الباحثة الكاملة نوفيتا ساري، ولدت يف أولو دنوا يف التاريخ 

ة زلاليتا. ، والباحثة ىي البنت الرابعة من أربع أخوات من ادلتزوج سيد ؽلان وسيد1997

بدأت الدراسة يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  2004ومن تريمة الباحثة ىي يف سنة 

. ويف السنة التالية استمرت الباحثة دراستها يف ادلدرسة 2010أولو دنوا وأدتتها سنة 

. بعد خترجتها من ادلدرسة ادلتوسطة 2013ادلتوسطة اإلسبلمية أولو دنوا  وأدتتها سنة 

وأدتتها سنة  2ة مث واصلت الباحثة إىل ادلدرسة الثانوية احلكومية موارى اإلسبلمي

درست الباحثة يف جامعة رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية  2016. ففي سنة 2016

 المبونج كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية .
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 كلمة شكر وتقدير

 على يميع النعمة واذلداية وقوتو اليت قد احلمد  هل رب العادلُت بالشكر إىل ا هل

أعطى الباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية. والصبلة والسبلم على أشرف 

األنبياء وادلرسلُت، سي دنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أيمعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

جة اجلامعية األوىل من الدين. ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدر 

كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية    قسم تعليم اللغة العربية

 المبونج.

يف عملية إدتام ىذه الرسالة، حصلت الباحثة كثَت ادلساعدة من بعض األطراف . 

 لذلك شكرت الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

احلاج زلمد مكري، ادلاجستَت كمدير اجلامعة رادين إينتان  األستاذ الدكتور .1

 اإلسبلمية احلكومية المبونج.

ادلاجستَتة، كعميدة  كلية الًتبية والتعليم  نَتفا ديانا،احلاجة األستاذة الدكتورة  .2

 جبامعة رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج .

امعة كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية حب ةاألستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَت  .3

 رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج.
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األستاذ الدكتور شريف الدين بشار، ادلاجستَت كادلشرف األول واألستاذة  .4

الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَتة كادلشرفة الثانية اللذان يقدماين التجيهات 

 العلمية.واإلرشادات حىت أدتمت ىذه الرسالة 

امعة رادين األستاذ أيرواندي، ادلاجستَت كسكريتَت قسم تعليم اللغة العربية حب .5

 إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج

باندار  1احملمدية الثانوية  مدرسةكرئيس   S.Pd.Iالسيد ىادي سرور الدين،  .6

  المبونج.

رسالة العلمية ومل أذكرىم يف كتابة ىذه الالباحثة يميع األطراف اليت قد ساعدوا  .7

 .واحدا فواحدا

الذين أعطوين ادلساعدة  2016زمبلء احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  .8

 إما من التوجيو أو االقًتاح يف إدتام ىذه الرسالة العلمية.

عسى أن تكون ادلساعدات اليت قد أىدى إىل الباحثة ذلا ثواب من ا هل. 

ه الرسالة العلمية نافعة جلميع األطراف احملتاجة.  آمُت يا وعسى أن تكون ىذ

 رب العادلُت.
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 اب األولالب

 مقدمة

 أ. خلفيات البحث

جتارية للناس العاديُت الذين كانوا على دراية  عملية على أنو التعليم فيُعر  

للشبان وأسس احلياة  ةس قيميغر تمن حيث التوجيو والتدريب والتدريس و بإنسانيتهم 

سؤولُت عن مهام حياهتم كبشر، حسب طبيعتهم ادلواعُت و الناس ال ليصبحوا، اليوم

 5.ألساسية وخصائصهم اإلنسانيةا

الناحية مطلوب من وىو أمر  ،دلوارد البشريةبناء تنمية اأن التعليم عرفنا لقد 

وأكثر إنصافًا  أكثر دؽلقراطياالتعليم اليوم  .واالقتصادية للمجتمع واألمة االجتماعية

، يتنوع التعليم يف أىدافو ووظائفو وزلتواه باإلضافة إىل ذلك .وانفتاًحا على اجلميع

 وكذلك ػلتاج، رة نظامهمإىل كفاءة ادلهنيُت يف إدا التعليم تاجػلولذلك،  .وطرقو

عن نظام  20 رقموفًقا للقانون  7.يف حل ادلشكلة متعددة التخصصاتبنوع ادلهارات 

التعلم عملية  واع وسلطط لتحقيق حالة جهد  التعليم أن ،2003التعليم الوطٍت لعام 

على القوة الروحية يف الدين  بنشاط من تطوير قدرهتم والتعلم حىت يتمكن الطبلب

                                                             
5
 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

5115). 
7
 Matin, Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 5117), 

h.1 
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 والشخصية والذكاء واألخبلق النبيلة، و ادلهارات اليت ػلتاج نفسو  النفس والتحكم يف

 .واجملتمع

 الشخص معرفةنشاط لتحسُت  إن التعليم ، H. usnah و  Heidjrachmanعند 

البحث عن حلول ادلشكبلت فيما ، وحتديد و النظرية وادلهارات إتقان يف زيادة كما  العامة

التعليم الرمسي يف ادلؤسسة ،  Notoadmodjoبينما رأي  أىدافو.  اط يف حتقيقنشيتعلق ب

  التنمية ضلو القدرة ادلطلوبة حسب ادلنظمات ادلًتابطة. ىو عملية

يؤسس   النشاط التعليم ىو أن فتستنتج الباحثة السابقة،  بعض اآلراءاستنادا إىل 

لتعزيز التنمية الفردية يف اتقان ادلعرفة، والعادات، وادلواقف، وىلم  ادلستخدمة ةادلؤسس

 .جرا

فإن اذلدف الرئيسي  ، لذلك .تعلم التواصلال ىيجنبية لغة األالتعلم حقيقة إن 

شفوية من تعلم اللغة العربية ىو تطوير قدرة الطبلب على استخدام كل من اللغات ال

تنفيذ عملية التعليم يف  ادلعوقة إحدى من العوامل إن مشكلة تعلم اللغة العربية .وادلكتوبة

نفسها  ظهرت ىذه ادلشكبلت من اللغة العربية  .اللغة العربية والتعلم يف داس

1بُت ادلعلمُت والطبلب أنفسهم اللغويةغَت أو ادلشكبلت لغوية( ال تبل)مشك
  

 

                                                             
1
 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab (Jurnal pemikiran 

islam, vol 73, no 1, 5115), h. 23 
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 وسلوكللحصول على تغيَت  بو الشخصم يقو  جهدأن التعلم ىو  Slametoذكر 

على زيادة التغيَت فقط  . ال يتعلقبيئتو يف التفاعل معنتيجة لتجربة وىو ك والكاملاجليد 

. ذايتالشخصية وتعديل الو  واحًتام الذات والرغبةواقف ادلهارات و ادلب و يتعلقنادلعرفة ولك

 التعلما أم 2.من الواضح أنو ينطوي على يميع جوانب الكائن احلي وسلوكو الشخصي 

3للممارسات ادلعززة. نتيجةك ةمكانات السلوكياإلالتغَت الدائم يف هو ف  Kimbleعند 
 

 وم بويق جهد ستنتاج أن التعلم ىوال، ؽلكن اادلذكورةراء اآلاستناًدا إىل بعض  

اخلاصة يف  والكامل، وىو كنتيجة خرباتوديد اجلحصول على تغيَت السلوك لشخص لال

 .التفاعل مع بيئتو

رغبة واىتمام  الطالب  يف أنشطة التعلم. إذ مل ؽلتلك دور مهمكانت للرغبات 

اجليدة. وبالعكس،  مالتعل نتائج حتقيق على صعب الطالبكبَت بالدروس ادلدروسة، في

ىي  ةل، فإن النتائج احملصو كبَت بالدروس ادلدروسةالبلب بالرغبة واالىتمام إذا تعلم الط

التعليمية، بوجودىا   وسائل من خبلل استخدام الالطبلب  ن أن تثَت رغباتؽلكأحسن. 

 3كان الطبلب متحمسُت يف التعلم وحتصل النتائج على معيار االكتمال األدىن.
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 Nur Asiah, Inovasi Pembelajaran (Bandar Lampung: Anugra Utama Raharja, 5117), 

h.3 
3
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بدون   شيء خارج نفسوالللعبلقة بُت نفسو و الشعور باإلحساس إن الرغبة ىي 

من ة الرغبوؽلكن التعبَت عن فزادت الرغبة. ، ن اآلخرين، كلما أقربت العبلقةمطلوب ادل

خبلل كنو األخرين، أو ؽل األشياء نمالشيئ  أن الطبلب يفضلون البيان علىخبلل 

2.ادلشاركة يف أي نشاط
الطبلب حىت أن الرغبة ىي اجتاه ثابت يف نفس  وينكل عند 

يرى ىداية أن الرغبة  األخرى . مث عُت أو يف احلاالتاالت ادلاالصلذاب يف اجمليشعرون ب

شيء يسبب بعض اإلجراءات أو الضلو  وىي الشبئ يأيت من ادلشاعر بنوع ادليول

  1ددة.احمل األنشطة

العربية ىو أن درس اللغة   ن الطبلب يعتربونماللغة العربية صلد كثَتا  في تعلمف

بليون من جذب ادل .ألسباب سلتلفة تعلمويرغبون بمن الطبلب  قليبل إال، درس صعب

اللغة من تأيت اإلسبلمية بعض االصطبلحات ، ألن اللغة العربية تعلمالعامل ل الناس يف

 عات الدولية ماجلا  العديد من . لقد درسندونيسياعاىد إميف تدريسها  العربية واليت مت

11 .اللغة العربية كلغة أجنبية ادةم ارسوبعض ادلد
. 

 

 

                                                             
2
 Slameto, belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: rineka cipta, 5112), 
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ىناك احلاجة إىل الوسائل والطريقة والنموذج أو اإلسًتاتيجية يف تعلم اللغة العربية 

 تثَت رغبة ؽلكن أن  ادلكوناتألن تلك  ،لطبلب ومحاستهم يف التعلملئلثارة رغبة ا

م يالتعلم ىو ظلوذج التعليف الطبلب  تثَت رغبةم ؽلكن أن يظلوذج التعل . أحدالطبلب

 .(Teams Games Tournament) فريق األلعاب البطولةنوع  التعاوين

م هبا الطبلب يف م التعاوين ىو سلسلة من أنشطة التعلم اليت يقو يالتعل ظلوذج

أول من  توقد صاغ  TGTكانت إسًتاتيجية  .تحقيق األىداف ادلرجوةلعينة ادل الفرق

TGT (Teams Games Tournament ) ميوظلوذج التعل .1978سبلفُت وفريس يف عام 

الطبلب دون وجود اختبلفات يف  م اليت تنطوي على أنشطة يميعيأحد ظلاذج التعل ىو

 .قران وحتتوي على عناصر اللعبةاألم يعلتالطبلب كاحلالة ، وتتضمن دور 

م التعاوين أن يضع الطبلب يىو نوع من ظلوذج التعل TGT))فريق األلعاب البطولة

يقدم .لف تخواجلنس والعرق ادل من حيث األداء األكادؽليطبلب  6-5من  ةيف رلموع

دم ادلعلم كل اجملموعة  . ويف العمل اجلماعي، يقادلعلم ادلواد ويعمل الطبلب يف رلموعاهتم

 كراسة التدريبات، مث يعمل الطبلب ىذه الواجبات يماعة مع أعضاء رلموعاهتم.

عند  ( Teams Games Tournament) فريق األلعاب البطولة ميظلوذج التعل

من  ةموعاجمليف طبلب  6-5 إىل الطبلب يقسمإسجوين ىو أحد ظلاذج التعليم التعاوين 

ستخدم يف التعليم وىو نموذج ادل. إن اللفتخواجلنس والعرق ادل حيث األداء األكادؽلي
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. إذا ؽلكن تطبيق النموذج أو اإلسًتاتيجية أو الوسائل يف يؤثر على عملية التعلم والتعليم

التعليم، فسوف يرغب الطبلب يف اتباع التعلم. فلذلك حتب  الباحثة إلجراء حبثها 

 Teams Games) فريق األلعاب البطولةنوع تطبيق ظلوذج التعليم التعاوين  مبوضوع "

Tournament)  يف ترقية رغبة تعلم اللغة العربية لطبلب الصف العاشرMIPA  بادلدرسة

 باندار المبونج ".   1احملمدية الثانوية 

، 2019من يوليو  22نتيجة ادلبلحظة األولية ادلعقودة يف التاريخ بناء على 

بيان ادلواد الدراسية وينشطون يف تنفيذ عملية التعلم تعرف الباحثة أن الطبلب يهتمون ب

ليس كل خصة من والتعليم، ولكن استخدام النموذج أو الوسائل إال يطابقهما بادلادة ، 

 دروس اللغة العربية باستخدام النماذج أو الوسائل.

باندار  1ذكر أستاذ عبد الغفور كمدرس اللغة العربية بادلدرسة احملمدية الثانوية 

مبونج، أن رغبة الطبلب يف تعلم اللغة العربية منخفضة، بعض الطبلب لديهم رغبة ال

ومن نتيجة ادلقابلة التالية  11يدل على مستوى ناقص. عالية، ولكن العديد من رغباهتم 

باندار المبونج،  1بادلدرسة احملمدية الثانوية  MIPAشر مع النساء طالبة الصف العا

اخلصة يف قالت أن تعلم اللغة العربية يكون شلبًل يف بعض األحيان، خاصة إذا كانت 
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خبلل توزيع بناًء على نتائج التحليل  15 لتعلم.يف ايتكسل الطبلب  لنهاراوقت 

 :على البيانات التاليةالباحثة حصل فتاالستبيانات على الطبلب، 

 1جدول 
درسة مفي ال MIPAلدى طلبة الصف العاشر  متعلالجدول االستبيان لرغبة 

 01بونجملة باندار المتكامدية الثانوية المحمال
  رقم

 اسماء الطلبة

 البيان نسبة مثوية العدد مؤشرات الرغبة     

0 0 1 2 

1. Adi Suprihatin √   √ 5 316 الزطلفضة 

5. Anwar Ahmadi √ √   5 126 الزطلفضة 

7. Arlan Saputra   √ √ 5 216 الزطلفضة 

1. Anisa araistia N √ √ √ √ 1 1116 العالية 

2. Aziyah Ana F   √ √ 5 226 الزطلفضة 

3. Dawud Sulaima √   √ 5 316 الزطلفضة 

3. Marna Astuti √ √   5 126 الزطلفضة 

2. Mumtaz Nur S √ √ √ √ 1 1116 العالية 

1. Robil Bahri √ √   5 126 الزطلفضة 
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 Anisa, siswi kelas X MIPA, MAM IT Bandar Lampung, 55 juli 5111 
17

 Hasil Menyebar Angket pada siswa kelas X MIPA Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung. 
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11. Rizki Wahyu N √  √ √ 7 226 ادلتوسطة 

11. Raihan Ardian R  √ √  5 116 الزطلفضة 

15. Safyan Rafi M √ √ √  7 316 ادلتوسطة 

17. Vivi Kameliawa √ √   5 126 الزطلفضة 

11. Fatmah Afifah √ √ √ √ 1 1116 العالية 

12. Sifa Ulfa √ √ √ √ 1 1116 ليةالعا  

13. Erdalina √  √  5 226 الزطلفضة 

13 Elisfia √ √   5 126 الزطلفضة 

 

 

 مؤشربيان ال

 التعلم أنشطة على احلب=  3  القراءة حب = 1

 التعلم عملية أثناء يف نشطال= 4         الكتابة رغبة = 5

طبلب  17 االستبيانات السابقة، فيمكن االستنتاج أنو من  توزيع جدول من

طبلب  6مؤشرات ىم  4-3الذين ػلصلون على  MIPAالعاشر  الصف

ػلتاج  حبيث منخفضة رغباهتم كانت الذي الطبلب من العديد ىناك لذلك(، منخفض)
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تعلم الطبلب. وبالتايل فإن الباحثة حتب يف ترقية رغبة  ادلعلم إىل زلاولة يف ترقية رغبة

  ولة.تعلم الطبلب باستخدام اسًتاتيجية فريق األلعاب البط

 ب. تركيز البحث

 TGTتطبيق ظلوذج التعليم التعاوين نوع  يف ىذا البحث، ركزت الباحثة حبثها يف

(Teams Games Tournament)  يف ترقية رغبة تعلم الطبلب الصف العاشر درس اللغة

 باندار المبونج. 1العربية بادلدرسة احملمدية الثانوية 

 ج. مشكلة البحث

تطبيق  ىلىي : لبحث السابق، فمشكلة ىذا البحث واستنادا إىل خلفيات ا

التعلم يف ترقية رغبة  TGT (Teams Games Tournament)ظلوذج التعليم التعاوين نوع 

 باندار المبونج؟ 1لطبلب الصف العاشر درس اللغة العربية بادلدرسة احملمدية الثانوية 

 د. هدف البحث

 TGTتعليم التعاوين نوع ىدف البحث من ىذا البحث ىو لتطبيق ظلوذج ال

(Teams Games Tournament) الصف العاشر درس  التبلميذالتعلم  يف يف ترقية رغبة

 باندار المبونج. 1 عربية بادلدرسة احملمديةاللغة ال
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 أ. نموذج التعليم التعاوني

 . تعريف التعليم التعاوني1

البنائي  ادلدخل نظريةئية. إن م التعاوين ىي نظرية البنايالنظرية الكامنة وراء التعل

حتويل ادلعلومات ادلعقدة ، بنفسو عن الطبلب أن يبحث حيث ىي ادلدخل يف التعلم 

م التعاوين يالتعل ، Slavinرأي  .  مراجعتها إذا لزم األمر وفحص ادلعلومات بقواعد

وىذا يسمح بتبادل  . اتغلايب يف رلموعاإلنشط و العلى التفاعل  يشجع التبلميذ

وبالتايل، . لفلسفة البنائيةعلى أساس ااألفكار ودراسة أفكار ادلرء يف جو غَت مهدد 

، وتعزيز النشاط واإلبداع، بلبعلى حتسُت إمكانات الط االتعليم تشجيع يوفرفينغي أن 

 11.الديناميكيات يف عملية التعلموجود حبيث يضمن 

تعليم ينطوي على تفاعل الطبلب والتعاون مع الىو ظلوذج  م التعاوينيالتعل ظلوذج

وذكر زكريا وإكسان أن "التعلم اجلماعي / التعاون اجلماعي يعتقد أنو أكثر  .األصدقاء

الواجبات  على إكمال بنشاط يف أفكار سلتلفة ويعملون شاركونفاعلية ألن الطبلب ي

أظهر  2000-1990عام يف عقود ذكر ماكماسًت وفوش أن "البحث ادلمث  ."األكادؽلية
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 Rusman, Model Model Pembelajaran (Jakarta, PT Raja Grafindo 5117), h. 511 
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يواجهون األكادؽلي للطبلب الذين  إلصلازم التعاوين كان لو تأثَت كبَت على ايالتعل

 12".صعوبات يف التعلمال

الطبلب، وتسهيل الطبلب من ذوي  مشاركة تحسُتم التعاوين لينظم التعلي

ب الطبلوفر يادلواقف القيادية من ذوي اخلربة واختاذ القرارات يف رلموعات، وكذلك 

م التعاوين يخلفيات سلتلفة، لذلك يف التعللديهم للتفاعل والتعلم مع الطبلب  ةفرص

  .، وىو كطالب أو كمعلم امزدوج الطبلب دور لعب اي

م التعاوين يىناك عنصر أساسي للتعلاعي، ماجللتعلم بام التعاوين يالتعلال يشبو 

تنفيذ الصحيح للمبادئ إن ال . اجملموعات العشوائيةخبلل ؽليز عن التعلم اجلماعي 

أكثر بادلعلمُت من إدارة الفصل الدراسي  حمسم التعاوين سيياألساسية ألنظمة التعل

، من ادلعلم  ال يتعلم الطبلب فقطم التعاوين، يعملية التعلم يف التعل. كانت فعالية

 13لكنهم يتعلمون مع الطبلب األخرين.

 واجبةأداء الطبلب يف ال ُتسقادر على حتم التعاوين يأظهر اخلرباء أن التعللقد 

األكادؽلية، ويتفوق يف مساعدة الطبلب على فهم ادلفاىيم الصعبة، ومساعدة الطبلب 
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 Ummi Rosyidah, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsau terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas V111 smp negeri 3 metro ( jurnal SAP vol 1, no 5, 5113), h. 113 
13

 Nurdiansyah, Eni Fariatul Fahyuni, Inovasi model pembelajaran sesuai kurikulum 

5117 ( Sidoarjo: Nizamia Learning Center 5113) h. 22 
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من  طبلبالم التعاوين فوائد لكل يلتعلكان ل .التفكَت النقدي على تنمية مهارات

  13.األكادؽلية واجبةيف إكمال ال اجملموعة األعلى واجملموعة األدىن

 التعليم التعاوني . خصائص0

ؼلتلف التعليم التعاوين مع اإلسًتاتيجية التعليمية األخرى. ظهر ىذا االختبلف 

 التعليم التعاوين خصائصمن عملية التعليم اليت تؤكد على عملية التعاون يف اجملموعة. 

 ىي كالتايل :

 التعلم اجلماعي . أ

 يعتمد على اإلدارة التعاونية  . ب

 د للتعاونج. اإلستعدا

 12د. القدرة التعاونية.

Lundgren (1941  )توجد ثبلثة أشكال من القدرة التعاونية كما عرب عنو 

 كالتايل :

استخدام االتفاقيات، وتقييم كمثل القدرة التعاونية يف ادلرحلة األوىل،   . أ

شاركة، ودعوة اآلخرين وتشجيع ادل، ادلهام وتقاسم، األدوار وتبادلادلساىامات، 

 .، وإكمال ادلهام يف الوقت احملدد، واحًتام االختبلفات الفرديةمحادثةلل
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 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain model pembelajaran inovatif pgogresif dan 
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إظهار التقدير والتعاطف، تشمل القدرة التعاونية للمستوى ادلتوسط على  . ب

والتعبَت عن الرفض بطريقة مقبولة، واالستماع بنشاط، وطرح األسئلة، 

 وادلسؤولية. والتلخيص، والتفسَت، والتنظيم،

التفصيل والتحقق بعناية وطلب  على دلتقدما لمستوىلالتعاونية  قدرةتشمل الج. 

 .وادلساومة احلقيقة وتنفيذ األىداف

 : م التعاوين، وىييالتعل ة يفستخدمادل ىناك ست اخلطوات الرئيسية 

 سلوك ادلعلم ادلرحلة
 1ادلرحلة 

نقل األىداف وحتفيز 
 الطبلب

ف التعلم اليت غلب حتقيقها يف أنشطة ادلعلم أىدا لقيي
ادلوضوعات اليت تعلمها وػلفز  التعلم ويؤكد على أعلية

 .الطبلب على التعلم
 2ادلرحلة 

 تقدًن ادلعلومات
واد للطبلب عن طريق ادلعلومات أو ادليقدم ادلعلم 

 .العروض التوضيحية أو من خبلل مواد القراءة
 3ادلرحلة 

تنظيم الطبلب يف 
 دراسيةرلموعات 

الدراسة  الفرقكيفية تكوين عن  لطبلب ايشرح ادلعلم 
  فعالة.إلجراء عملية االنتقال بفعالية و  فرقة ويوجو كل

 4ادلرحلة 
توجيو رلموعات العمل 

 والدراسة

يقوم ادلعلم بتوجيو رلموعات الدراسة أثناء عملها يف 
 11.واجباهتا

أو  ادلدروسة تقييم نتائج التعلم حول ادلواديقوم ادلعلم ب 5ادلرحلة 
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 .كل رلموعة عملهميناقش   التقييم
 6ادلرحلة 

 منح اجلوائز
جهود ونتائج التعلم على لتقدير ايبحث ادلعلم طرق 
 .لؤلفراد أو اجملموعات

 

 . نماذج التعليم التعاوني3

 (STAD) اصلاز فرق الطبلبأ. ظلوذج التعليم 

 Jigsawب. ظلوذج 

 عيقيق اجلماحت. ج

 د. ظلوذج لعب ادلبارة

 TGTه. ظلوذج 

 51و. ظلوذج ىيكلي.

 (TGT) فريق األلعاب البطولة ذج التعليم التعاونيو نم .4

 (TGTفريق األلعاب البطولة )نموذج التعليم التعاوني . تعريف 1

طوره روبرت الذي تعاوين الم يتعلالىو ظلوذج ( TGTفريق األلعاب البطولة )

 احلالية ختبلفاتالدون االتبلميذ خبلل إشراك أنشطة يميع تطبيقو  ويسهل سبلفُت

 51 .التبلميذ لتعلم اجلماعي لتحسُت نتائج تعلمواليت تؤكد على ا

                                                             
ٕٓ Ibid h. ٕٖٔ 



ٔ٘ 

 

الذي يشجع م التعاوين يالتعلنوع من  (TGT) التعلم يف دورة ألعاب الفرقإن 

م على مخسة يظلوذج التعلىذا حيث ػلتوي ىم، تفكَت  ةعلى حتسُت قدر التبلميذ 

واالعًتاف بالفريق الذي  وفرق اللعبة، والبطوالت، ،شةناقادلرئيسية ىي الكونات ادل

 55.صغَتةأو الفرق الموعات اجمليف  اجلماعي لعملل لتبلميذيتطلب ا

مع أعضاء الفرق اآلخرين دورا التبلميذ يلعب  TGT يفأن ،  Saco عند

من  ةسابقادلؽلكن للمعلم ترتيب اللعبة على شكل  . للحصول على درجات لفرقهم

علق يف بعض األحيان ؽلكن أن تتخللها أسئلة تت واد التعليمية. بادل ةتعلقادلسئلة األ

 (.باجملموعات )ىوية اجملموعة 

 ةبطاقمع الكتوبة ادلسئلة األشكل  على TGT ؽلكن أن تكون األلعاب يف

وػلاول اإلجابة على مرقمة على سبيل ادلثال، سيأخذ كل طالب بطاقة  ، رقمةادل

األذكياء، واألسئلة  طبلبمن حيث ادلبدأ، األسئلة الصعبة لل . لرقمادلتعلقة بااألسئلة 

 تقييمال بديلدور كبطوالت الؽلكن لؤللعاب يف شكل  طبلب غَت األذكياء.لل ةالسهل

 أو كمراجعة ادلواد الدراسية.
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 Nurina Kurniasari Rahmawati, Implementasi Teams Games Tournament dan Number 

Head Together ditinjau dari kemampuan penalaran sistematis ( Junal Al-jabar, vol 2, no 5, 5113), 
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 Nur Ainun, Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Madrasah Aliyah 
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no 1, 5112), h. 23 
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Teams Games Tournament  م التعاوين أن يضع يىو نوع من ظلوذج التعل

واجلنس والعرق  من حيث األداء األكادؽليطبلب  6-5من  ةيف رلموع التبلميذ

. ويف العمل اجلماعي، يقدم اد ويعمل الطبلب يف رلموعاهتميقدم ادلعلم ادلو . لفتخادل

ادلعلم كل اجملموعة كراسة التدريبات، مث يعمل الطبلب ىذه الواجبات يماعة مع 

، فإن أعضاء بالواجبة من ادلعلماجملموعة أعضاء رلموعاهتم. إذامل يفهم أعضاء 

ىل إطرح السؤال  اجملموعة اآلخرين مسؤولون عن إعطاء اإلجابات أو شرحها، قبل

 57.ادلعلم

من العلوم  أنواع الدروس ادلختلفةيف  وؽلكن استخدام TGTىذا ظلوذج التعليم 

الدقيقة، والعلوم االجتماعية، واللغات من مستويات التعليم األساسي )االبتدائية، 

ومع ية. ميالتعلىداف األمناسب لتدريس ىذا النموذج   الكليات. ة( إىلتوسطادل

أو  ادلقايلالتقييم استخدام التقييمات ادلفتوحة، مثل  TGTلنموذج ذلك، ؽلكن 

 .األداء

 شيء واحد: تستخدمب إال STADبنموذج  TGT، يشبو ظلوذج عام ى وجولع

TGT  ،البطوالت األكادؽلية وتستخدم االختبارات وأنظمة درجات التقدم الفردية

أدائهم كان الذي  و أعضاء الفرق اآلخرين  هم معفرقنائب حيث يتنافس الطبلب ك
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 Rusman, Op.cit., h. 551 
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يف التبلميذ بعد أن يتعلم  يف ىذه الطريقة ، . يساوي أداءىم األكادؽلي السابق

 "  ، تُعرف باسمادلسابقةاجملموعة بنفس القدرة يف أعضاء كل   لتقيرلموعاهتم، سي

tournaments table سبوعاألآخر وحدة ادلوضوع أو يف  آخرالذي يُعقد يف " و .

 51.لمجموعةلدرجات متوسط  يف ةصولستساىم النتيجة احمل 

 tgt)) فريق األلعاب البطولة م التعاونييلالتعنموذج مزايا وعيوب  .0

. مزايا وعيوب (tgt)فريق األلعاب البطولة م التعاوينيالتعلكان لنموذج 

 ىي على النحو التايل :  فريق األلعاب البطولة ميلتعلمزايا ا Suarjana وفًقا لـ 

 من حيث الواجبة زيادة الوقت  .1

 الفروق الفرديةتؤول يف مقابلة  .2

 ملية التعلم بنشاط الطبلبتتم ع .3

 .تثقيف الطبلب دلمارسة التنشئة االجتماعية مع اآلخرين .4

 التعلم العايل دافع .5

 حسنتعليمية أالنتائج  .6

 .زيادة اللطف واحلساسية والتسامح .7
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عند  Teams Games Tournament م التعاوينيالتعلىذا ظلوذج  عيوب

Suarjana ىي: 

لطبلب الذين لديهم قدرات غَت متجانسة من حيث للمعلم: صعوبة يمع ا . أ

يعمل كصاحب  لتغلب على ىذا الضعف إذا كان ادلعلملاألكادؽلي، 

 .تقسيم اجملموعات قريرتحكم يف تال

للطبلب: ىناك طبلب ذوي قدرة عالية غلدون صعوبة يف التفسَت للطبلب  . ب

طبلب بشكل ادلعلم يف توجيو الواجبة للتغلب على ىذا الضعف، . اآلخرين

لديهم قدرات أكادؽلية عالية حىت يتمكنوا من نقل معرفتهم  جيد الذين

 52.للطبلب اآلخرين 

لى نقاط الضعف أعبله إذا كان ادلعلم يتحكم بدقة يف ؽلكن التغلب ع

يمكن القول أن ىذا ف، وبالتايل الشامل تقسيم اجملموعات، أي إتقان الفصل

كذلك ترقية رغبة  يا. النموذج التعليمي غلعل الطبلب أكثر نشاطًا وفعال

  ة.سو در ادلادلواد  الطبلب يف تعلم
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 Sitti Ratna Dewi, Arifin, Heriyana Ramlia Fua, perbandingan hasil belajar pendidikan 
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 (TGT) أللعاب البطولةفريق اخطوات ظلوذج التعليم التعاوين  .3

 ادلبحوثة ادلواد عن  ادلعلم مع تناقش الباحثة . أ

 التعليم عمليةلوسائل ال تعد ادلعلم  . ب

 التعليمية ادلواد  يقدم التعليمية مث ىدافاألادلعلم يلقي  . ج

طبلب،   8 -2 من يتكون اجملموعات بعض إىل الطبلب يقسم . د

  اءعضاأل نفس العدد من لديها رلموعة كل

تقدًن ادلواد إىل كل اجملموعة مث صنعت الباحثة بعض األسئلة الختبار فهم  . ه

 الطبلب ضلو ادلواد التعليمية

 . الطبلب على األسئلة بعض إعطاء . و

ساب حلاإلجابات ويطلب من الطبلب  بعد تقدًن األسئلة ، تعد الباحثة . ح

اء م مع كل أعضدمج درجاهتلاإلجابات الصحيحة ، مث ُيطلب من الطبلب 

 .فريقهم للحصول على نقاط اجملموعة

االختبارات مرة أخرى عقد مرة أخرى، مث أن يدرسوا ُيطلب من الطبلب س. 

 دمج الطبلب درجاهتم يف اجلولة األوىلوي

 م. أقدم ىذه الطريقة ىو متنوعة وأن تكون اجلولة ادلستخدمة قدر اإلمكان

 



ٕٓ 

 

 ب. رغبة التعلم

 . تعريف الرغبة1

يف رغبة ، وشيء ما حبيث يكون لدينا اإلرادة للقيام باالىتمام بىي ة الرغب

دف اذللتحقيق  رئيسي ىي أساسلرغبة ألن اىي واجب على نفس الفرد، شيء ال

أيًضا على أهنا إحساس باألفضلية وإحساس باالىتمام تعر ف الرغبة    ادلطلوب.

قة بُت نفسو وشيء ىي قبول العبل رغبةال . بشيء أو نشاط، دون أن يسأل أحد

 53.خارج نفسو

عٍت ت Liang Gieلرغبة عند ا وفًقا للخرباء،عن الرغبة التعريفات  بعض ىناك

 يىأن الرغبة  Slametoمث يرى نشاط، الاالنشغال أو االىتمام أو ادلشاركة الكاملة يف 

، Crow. أما عند  بشيء أو نشاط دون أن يطلب أحد ةرتبطادلباإلحساس  الشعور

ع الشخص على التعامل مع األشخاص دفيلتعلق بأسلوب احلركة ت رغبةفإن ال

واألشياء واألنشطة والتجارب اليت يتم حتفيزىا بواسطة األنشطة نفسها أو التعامل 

حيث أن يغَت الطالب ملية التعلم على أنو الع  James O. Whittaker عر ف. يمعها

 learning is إن التعلم ىو " Cronbachيرى  . من خبلل ادلمارسة أو اخلربة وسلوك

shown by change in behaviour as a result of experience يظهر كنشاط   ". التعلم
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 Djaali, Psikologi pendidikan (Jakarta: PT Bumi aksara, 5115), h. 151 
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التعلم ىو العملية  قال ىوارد ل. كينجزكي أن  .نتيجة للتجربةوىو  تغيَت السلوك على 

53تدريب.غَت السلوك من خبلل ادلمارسة أو اليث أن يح
، ؽلكن ذكورةمن اآلراء ادل 

 .ومشاركة الطبلباالىتمام يف نفس اإلنسان ليفعل الشيئ. ىي  رغبةاالستنتاج أن ال

ادلعلمُت واآلباء واألصدقاء مبا يف  يف حتقيق توقعات لطبلبرغبة التعلم ىي علة ا 

. رغبة التعلم ىي رغبة داخلية متزايدة من الطبلب الذين لديهم القدرة على التعلم ذلك 

سوف ينمو اىتمام الطبلب بالتعلم عندما كان لو  الطبلب لتحسُت عادات الدراسة. 

 يف ادلسابقة من الطبلب اآلخرين. رغبة يف حتقيق النتائج اجليدة أو يريده الفائز 

 . تعريف التعلم0

جهد واعي لتحقيق ىدف التحسُت الذايت أو التغيَت الذايت من  التعلم ىو

52.األحداث العرضيةاحلادثة بغَت والتكرار والتغيَتات  خبلل التمارين
 من خبللو   

التعلم . و يتطور سلوكهم الفردية حىتوعية الن تغيَتاتالبإجراء  إلنسانالتعلم، يقوم ا

التعلم بشكل  رىلذلك غل .نتيجة تعملية وليس ىو التعلملكن ربة، اخلمجرد كليس  

51  ف.لتحقيق اذلد نشط ومتكامل باستخدام أشكال سلتلفة من العمل
أن ؽلكن .

فسَت التعلم على أنو نشاط أو عملية الكتساب ادلعرفة وحتسُت ادلهارات والسلوك ي
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رلموعة من  أوادلعرفة  ة يفتكرر ادلالتجارب . وتنشأ وادلواقف وتقوية الشخصية

 71ادلعرفة.

أن التعلم ىو عملية لتغيَت سلوك الطبلب تتأثر " صرح فَتاري وآخرون

أثناء عملية التعلم تتم عملية التفاعل بُت  . ويفاخلارجيةالعوامل بالعوامل الداخلية و 

لتعلم وتدريب الطبلب على التفكَت ايف  الطبلب رغبة لتحفيزو  ".ادلعلم والطبلب

اإلضافة إىل . بطبلب للتعلمشجع الكم اصةاخل لوسائالبداعي، فإننا ضلتاج إىل اإل

 71.الطبلب عند الدراسة  نفس البيئة، تتأثر الرغبة واإلثارة يف التعلم حبالة

 :مبادئ التعلم حسب ويليام بَتتون ىي كما يلي

 .حلياة الطبلبذلا فوائد جتربة التعلم  .1

الطبلب اليت تشجع على  نفس جتربة التعلم من احتياجات وأىدافظهرت  .2

 الدائم. التحفيز

 .عملية التعلم ونتائج التعلم مطلوبة من قبل والبيئة .3

 تتأثر عملية التعلم ونتائج جهود التعلم باالختبلفات الفردية بُت  .4

 .الطبلب
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 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 
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إذا مت تعديل التجارب والنتائج ادلرجوة مع نضج  ةعملية التعلم فعال أن تكون .5

 .الطالب

 .ة والتقدمتعلم إذا كان الطبلب يعرفون احلالالأفضل عملية  .6

 .وظيفية دلختلف اإلجراءاتالوحدة العملية التعلم ىي  .7

 .ترتبط نتائج التعلم الوظيفية مع بعضها البعض .8

 إلجبار.دون الضغط واإرشاد ادلعلم حتت  ةتتم عملية التعلم فعال .9

نتائج التعلم ىي أظلاط العمل والقيم وادلعاين وادلواقف والتقدير والقدرة  .10

 .توادلهارا

مفيدة وذات مغزى حاجتهم   ادلعلمستوىفإإذا ، نتائج التعلم الطبلب قبلي  .11

 .ذلم

العتبار تستكمل نتائج التعلم بسلسلة من التجارب اليت ؽلكن مقارنتها مع ا .12

 .اجليد

 . بسرعات سلتلفة تدرغلياً  مع نتائج التعلمأن جت .13

نتيجة كتغيَت السلوك   عمليةوفقا للمفهوم الفسيكولوجي، وىو لتعلم ا .14

زلاولة  مبعٌتالتعلم  سمن ىذا االقتبالتكملة حاجتهم. و لتفاعل مع البيئة ا
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سوف ػلصل تعلم ال، ومن خبلل نفس اإلنسان تغيَتات يفالإلحداث 

 . ما تعلمواجلزاء  مكافأة جيدة وكذلك اإلنسان على 

 . عوامل التعلم3

 :عوامل التعلم ىي كما يليومن 

بالعديد  يتعلمون القيام ، استخدام وتكرار الطبلب الذيناطلنشعوامل ا .1

األنشطة سواء أنشطة اجلهاز العصيب ، مثل الرؤية والسمع والشعور  من

 .والتفكَت واألنشطة احلركية وما إىل ذلك

 شلارسة ، حباجة إىل التعلم .2

اجعة تعلم الطبلب أكثر صلاًحا ، عن طريق إعادة التعلم والتذكَت وادلر يصبح  .3

الدروس ادلنسية مرة أخرى والدروس اليت مل يتم إتقاهنا الطبلب ن حىت يتق

 .بسهولة أكرب

 الدراسة.يف  همأو فشل همحاػلتاج الطبلب الذين يتعلمون إىل معرفة صل .4

عامل االرتباط مفيد جًدا يف التعلم ، ألن يميع خربات التعلم بُت القدًن  .5

 .حبيث تصبح جتربة موحدةواجلديد سيتم ربطها بالتسلسل ، 

اخلربات السابقة )مادة اإلدراك( وفهم أن الطبلب كان ذلم دور كبَت يف  .6

 .عملية التعلم
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الطبلب على جعل أنشطة التعلم أسهل  سيستعد .مل جاىزية التعلمعوا .7

 .وأكثر صلاًحا

 .واألعمال عوامل الرغبة .8

 .تأثَت كبَت يف عملية التعلم ذلالطبلب ، حالة اجلسم ا العوامل الفسيولوجية .9

عامل الذكاء ، سيكون الطبلب األذكياء أكثر صلاًحا يف أنشطة التعلم ،  .10

  75. تذكرهو فهم الدرس يسهل على ألنو 

 تعريف رغبة التعلم .4

نفس اإلنسان ليفعل يف  غبة ىي اإلرادة ادلوجودةكما أوضحنا سابًقا أن الر 

إن عملية التعليم  .التشجيع واحلماس للتعلم يف الفردالشيئ. ومن الرغبة تنتج هبا 

والتعلم ىي النشاط الرئيسي يف عامل التعليم لتحقيق النجاح يف عملية التعلم من 

، مثل االىتمامات، العواملتتأثر نتائج التعلم ادلثلى بعدة  .نتائج التعلم ادلثلى

 Slameto  ." " interest is persisting يف ىيلجارد كما ذكر .، وما إىل ذلكوالدافع

tendency to pay attention to and enjoy some activity or content   ؽلكن أن تنشأ

 77من اخلارج أو من الداخل إىل اخلارج.  الرغبة
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، رغبة ادلرء يف عملية التعلم لذلك ؽلكننا أن نستنتج أن الرغبة يف التعلم ىي

يتداخل مع ما شيء  ادلثلي واإلبتعاد عن ًتكيز الًتكيزالما يفعلو من خبلل وىو 

 .عملية التعلم

 العوامل المؤثرة في رغبات التعلم .5

هناك اللغة العربية، ف الطبلب ادلهتمُت يف ادلواد النجاح يف زيادة رغبة لتحقيق

ادلعلم  وام بادلواد أم التعلم ىو االىتمدعأن الرغبة دتكن أن ت  .عليو ةؤثر العوامل ادل

. ، فلن يرغب الطبلب يف التعلمبادلعلم أو ادلوادالطبلب  الذي يدرسها، إذا مل يهتم

بعدم  األنشطة عند اتباع الدرس ، حيث  أنو  كبَت على  تأثَت الطبلب كانت لرغبة 

 الفشل يف التعلم.الطبلب الرغبة، فسيجد 

تتأثر باالحتياجات الكامنة ا بعواول عديدة، ومنهالتعلم ؽلكن أن تتأثر رغبة 

الشخص ألنو يتم تشجيعو على تلبية  أخرى، يفعلوبعبارة  .يف الشخص

تفاصيل عن أن االحتياجات  S. Nasution وبناًء على ىذا الفهم ، يقدم  .احتياجاتو

 :البشرية تتكون من أربعة أنواع ، وىي

 الفسيولوجية احلاجة . أ

 حلماية من اخلوف والقلقاحلاجة لؤلمن ، أي الشعور با  . ب

 ةحبماحلاجة للج. 
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 .نفسها د. احلاجة يف حتقيق

 نطاق درس اللغة العربيةو ج. الدراسات عن األهداف 

 . درس اللغة العربية1

االتصال  القرآن وىي واحدة من األداةلغة العربية  لغةكانت ال

على وجو  .، وخاصة ادلسلمُتكحاجة لكل إنسان تعلم اللغة العربية ، لذلك .الدويل

 71:ؽلكن تصنيف تعلم اللغة العربية إىل نظامُت ، علاعام ، 

م ينظام التعلىذا يعتمد  .باشرادل اللفظ إتقانإىل العربية  نظام تعليم اللغةأ. يوجو 

على افًتاض أن اللغة ىي ظاىرة طبيعية للبشر لنقل األفكار لآلخرين أو قبول 

م اللغة العربية أسرع يف توصيل ينظام تعلىذا يعد . األفكار من اآلخرين

 .جتماعي التصال من قبل رلتمع اإىل إتقان اللغة العربية كأداة اإل الطبلب

م على افًتاض ينظام التعلىذا  يعتمد  .القواعد العربيةإىل  التعليمنظام ب. يوجو 

 72.أن اللغة ىي قواعد اللغة مأخوذة من نصوص موحدة

 :وحبسب زلمد يونس فإن تعلم اللغة العربية ىو

 .فهم ما يقرأ يف الصبلة بفهم عميقأ. ل

 .من أخذ التعليمات والدروس منو ب.  لفهم قراءة القرآن ، حىت يتمكن اإلنسان
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علم دين اإلسبلم يف الكتب ادلكتوبة باللغة العربية مثل التعليقات على ت ليقدر . ج

 .والتقاليد وما إىل ذلك

باللغة العربية للتواصل مع ادلسلمُت يف اخلارج ،  ليقدر على التحدث واإلنشاء . د

، حىت أصبحت اللغة حول العاملألن يف الواقع اللغة العربية ىي لغة ادلسلمُت 

 73.ةالعربية اآلن لغة علمي

 اللغة العربية . أهداف درس0

الطبلب مع ادلعلمُت وموارد التعلم يف بيئة بُت تفاعل الالتعلم ىو عملية 

التعلم ىو نشاط يقوم  مبعٌت  .رمسيةالرمسية أو غَت التعليمية البيئات يف السواء  التعليم،

عينة من خبلل استخدام مصادر التعلم ذات ادل التعليمبو ادلعلمون والطبلب يف بيئة 

ىو  Basiran اللغة ، وفقا ل مييف حُت أن الغرض من تعل. نهج الدراسي ادلبالصلة 

 يف سياقات التواصل ادلختلفة يةاالتصال القدرة

أن أىداف ادلتوسطة وادلدرسة الثانوية،  للمدرسة 2004نهج ادل يفبينما ذكره 

، يةولالدباللغة العربية كوحدة اللغة الوطنية و الطبلب ػلًتم ( 1)ىي التعلم بشكل عام 

( يفهم الطبلب اللغة العربية من حيث الشكل وادلعٌت والوظيفة ، ويستخدموهنا 2)

 ( 3،  ة من األغراض واالحتياجات والظروفبشكل مناسب وإبداعي جملموعة متنوع
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استخدام اللغة العربية لتحسُت القدرات الفكرية والنضج  لطبلب القدرة علىكان ل

الطبلب لديهم االنضباط يف التفكَت والتحدث ( 4العاطفي والنضج االجتماعي ، )

على االستمتاع واالستفادة من األعمال  يقدر الطبلب( 5)التحدث والكتابة( ، )

، و الشخصيات ، وتوسيع رؤى احلياة وزيادة ادلعرفة وادلهارات اللغوية األدبية لتطوير

 73. يةالعرب الثقافية والفكرية باألدب العريب مثل خزائنالطبلب  يفخر (6)

م اللغة العربية للمعلمُت ىو جعل اللغة يمن تعل البيان السابق أن اذلدففهم ن

طبلب ىو التمكن يف حُت أن اذلدف من ال .العربية سهلة إتقاهنا من قبل الطبلب

  .من إتقان اللغة العربية

،  اللغة العربية ألهنا لغة دينيةىناك بعض األسباب األساسية لتعلم ادلسلمُت

 :منها

اللغة العربية كلغة عبادة ، والطقوس الدينية مثل الصبلة والذكر والصبلة وغَتىا  . أ

 .تتم باللغة العربية

اديث النبوية. حاألالقرآن و  طيع أن نفهمنست من خبلل إتقان اللغة العربية،   . ب

 .حيث كبلعلا ادلصادر الرئيسية للتعاليم والشريعة اإلسبلمية 
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. كما يف الدراسات اإلسبلمية من خبلل إتقان اللغة العربية، تطورت ادلعرفة عن   . ج

 .اليت تناقش أعلية تعلم اللغة العربية التالية اآليات القرآنية بعض

ُه َلَتنْ  َن )َوإِنَّ ٌْ ُل َربِّ اْلَعالَِم ٌْ ُن )9ِٕٔز ٌْ ُح االَِم ( َعَلى َقْلبَِك 9ٖٔ( َنَزَل ِبِه الرُّ

َن ) ٌْ ٍن )9ٗٔلَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذِر ٌْ بِ ًِّ مُّ -115( )الشعراء: 9٘ٔ( بِلَِساٍن َعَرِب

112.) 

ًْ َهَذا ْلقُْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل لََعلَّهُ  اِس فِ ُرَن )َوَلَقْد َضَرْبَنا لِنَّ َتَذكَّ ٌَ ( قُْرآًنا 7ٕم 

قُْوَن ) تَّ ٌَ َرِذْي ِعَوٍج َلَعلَُّهم  ٌْ ا َغ ٌَّ  (.7ٕٓ8ٕ( )الزمر: 8َٕعَرِب

ا لََعلَّ  ًٌّ ا أْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَرِب  (ٕ(. )ٌوسف:ُٕكْم َتْعقِلُوَن )إنَّ

 دور ادلعلم .3

" يشرح أن  profil pendidik sukses يف كتابو " Akhyakعند 

البالغُت يوجو الطبلب ليصبحوا الناس ادلستقلُت والقادرين يف  من ىم ادلعلمُت

مواجهة احلياة الدنيوية واألخروية. بينما يف قانون ادلعلمُت واحملاضرين، يشرح أن " 

لتثقيف الطبلب وتعليمهم وتوجيههم  األساسية ادلهمة مع ادلهنية ادلعلم ىو ادلعلم

 ية وادلدرسة اإلبتدائية ويف ادلدرسة ادلتوسطة".الرمس ادلدرسة يف وتدريبهم وتقييمهم
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ادلعلم ىو منصب أو مهنة حتتاج إىل القدرة اخلاصة كادلدرس. ال ؽلكن أن يقوم 

 لقيام باألنشطة أو العمل كادلدرساإلنسان بعملو، إذا ال يستحقو اخلربة يف ا

 د. الدراسات السابقة

ترقية رغبة تعلم العلوم الطبيعية من  . البحث الذي قام هبا نور وحيدة بعنوان "زلاولة1

للصف الرابع مبدرسة دار احلكمة  TGT خبلل التعليم التعاوين نوع اسًتاتيجية

 72اإلبتدائية مكاسار".

ظلوذج   بتطبيقم الباحث ه، بعد أن قامن البحث الذي مت إجراؤ 

ؽلكن مبلحظة أن ما  . تعلم الطبلب ، ازداد اىتمام  TGT نوع التعاوين من التعلم

من الطبلب صلحوا يف الوصول إىل الفئة العالية ، بينما كانت  :81.2يصل إىل 

،  :6.25، والفئة ادلعتدلة كانت تصل إىل  :12.5الفئة العالية جًدا تصل إىل 

ة وادلنخفضة جًدا مل ػلصل أي من الطبلب على درجة يف كلتا والفئات ادلنخفض

لنموذج التعلم التعاوين  TGT كان تطبيق نوع  لذلك يف ىذا البحث  .ىاتُت الفئتُت

زيادة اىتمام الطبلب بالتعلم ، ألن اىتمام الطبلب بالتعلم قبل تطبيق  قادرًا على
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، بعد تطبيق ظلوذج  41.5دد عكان يف الفئة ادلنخفضة مبتوسط  TGT ظلوذج التعلم

 .78.68عدد كان اىتمام الطبلب بالتعلم يف فئة عالية مبتوسط  TGT التعلم

. البحث الذي قام بو بودي أسيح بعنوان "تطبيق ظلوذج التعليم التعاوين نوع 2

يف ترقية الرغبة ونتائج تعلم الفيزياء لطبلب الصف العاشر يف  TGTاالسًتاتيجية 

 71فوندونج ". 1وية احلكومية ادلدرسة الثان

اىتمام الطبلب بالتعلم  ، ؽلكن االستنتاج أنمن البحث الذي أجراه الباحث

من طرق التعلم التعاوين من خبلل تقنيات  TGT الفيزياء باستخدام نوع يف مادة

الثانية  لدورة، ل :90األوىل بنسبة النسبة ادلئوية للدورة  اللعب يُنظر إليو من

 الرغبة مث بناًء على استبيان استجابة ، :83، 80 الثالثة ىيلدورة ول، 70.376

 . :77.42بنسبة 

على  TGT  ظلوذج التعلمفعالية  البحث الذي قامت هبا أتيكى أميليا بعنوان " .4

طبلب الصف اخلامس يف ادلدرسة ل مواد بنية األرضرغبة الطبلب يف تعلم 

 11ناحية تيغال:. 1اإلبتدائية احلكومية مارغا أيو 
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، ؽلكن االستنتاج أن اىتمام الطبلب بالتعلم من البحث الذي أجراه الباحث

للفئة التجريبية ، بينما بالنسبة  88.12حول العلوم الطبيعية دلواد بنية األرض ىو 

لذا ؽلكننا أن نرى أن اىتمام الطبلب بتعلم ادلواد على  .70.88التحكم ىي  لفئة

أعلى من اىتمام التعلم  TGT بنية األرض اليت مت تدريسها باستخدام ظلوذج التعلم

 .للطبلب الذين يدرسون باستخدام ظلاذج التعلم التقليدية

يق ظلوذج التعليم بعنوان " تطب Margaretha Sri Jumiatiالبحث الذي قامت هبا  .5

لًتقية رغبة تعلم الطبلب يف مادة ادلقاالت  Teams tournamentالتعاوين نوع 

 11التعديلية".

مدرسة الثانوية ادلهنية احلكومية  يف الباحثاستناًدا إىل البحث الذي أجراه 

 TGT ، ؽلكن استنتاج أن تنفيذ ظلوذج التعلم التعاوينيوغياكارتا 1مرسودس لوحور 

، يف وقت االستبيان  X قادر على زيادة االىتمام التعلمي للطبلب يف زلاسبة الفئة

  رتفعدلا بينما بلغ ادلتوسط 138.31م الطبلب يف الفصل اىتما، بلغ متوسط األويل

الزيادة فإن متوسط لذلك  .143.8التبشَتية النهائية إىل  اىتمام الطبلب خبلل إىل
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ؽلكن االستنتاج أن تطبيق  .:3.82أو  5.5يف اىتمام الطبلب يف الفصل ىو 

 .قادر على زيادة اىتمام الطبلب بالتعلم TGT ظلوذج التعلم

 . المصادر النظريةج

Nasution ،  مهم ألي شخص للقيام بأنشطتو كجانب نفسيىي شيء الرغبة ،

، بل أكثر من ذلك االىتمام يشجع الشخصال يقتصر االىتمام على تلوين سلوك 

.األشخاص على القيام بأنشطة وغلعل شخًصا ما ينتبو ويتطوع يف االرتباط بنشاط

ه ثابت داخل ادلوضوع للشعور باالىتمام مبجال اجتا الرغبة ىي ، Winkel وفًقا لـ 

أمر ينبع من  يعتقد ىدايت أيًضا أن الرغبة .معُت والشعور بالسعادة للمشاركة فيو

 15.يسبب أفعااًل أو أنشطة معينة الشعور يف شكل ميل ضلو شيء

شيء يعترب  الرغبة ىي ستنتاج أنالراء ادلذكورة أعبله ، ؽلكن اوفًقا لبعض اآل

الرغبة ارتباطًا وثيًقا مبشاعر ادلتعة ، بط رتت .بتلك الرغبة مهًما من قبل شخص مهتم

الناشئة بسبب ادلوقف السعيد. وبالتايل فمكن القول أن الرغبة ؽلكن أن  ألن الرغبة

 .نشأ بسبب مشاعر السعادةت
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 د. نموذج اإلجراء

كبَتا بالبحث اإلجرائي، ألن ىذا   التعليم يف الببلد اىتماما خرباءقد مت 

جراءات اإلطرق و ال تقدًن قادر على صل الدراسيالف يف اإلجرائي البحث ىذا

والتعلم يف الفصل الدراسي من خبلل  يف عملية التعليم  لتحسُت االحًتاف ديدةاجل

 .صلاح عملية التعلم مؤشرات النظر يف

فجوة بُت نظرية وشلارسة  مبثابة اإلجرائي يف الفصل الدراسي البحث يعمل

يف فصلو ، من  ،اخلاصة أنشطتو البحثية يف شطةبأن ألنو بعد أن يقوم الشخص ، التعليم

نشاط  يفو العبلقة ادلتبادلة ادلتهجية عما يفعل، سيحصل ادلعلم على خبلل إشراك طبلبو 

جيدا. كان يف تطبيقها  ؽلكن لذلك يقدر ادلعلم على إثبات ما إذا كانت الطريقة التعلم،

 ، والتعليميف عملية التعلم  ادلعلممها التعليم ؽلكن أن يستخدطرق لبحث اإلجرائي ا

  منها:

 .الطريقة العادلية ، ىي طريقة يقرأ هبا الطبلب ادلادة بأكملها ، مث يلخصوهنا .1

طريقة حل ادلشكبلت ، ىي طريقة ؽلكن أن حتفز تفكَت الطبلب حىت يتمكنوا  .5

 .من إصدار آرائهم

 .طريقة التعلم ىي طريقة تدريس يساعدىا أصدقاؤىا يف تنفيذىا .7
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فريق طريقة التدريس ، ىو أسلوب التدريس حيث يكون ادلعلم أكثر من شخص  .1

 واحد لكل مهمة ، وؽلكن أن يعمل أحد ادلعلمُت كمنسق

، ىي طريقة التدريس اليت توفر التدريب على ادلهارات مرارا طريقة التدريب  .2

 وتكرارا

 ه. عمل الفرضية

أ والصحيح. وكانت للفرضية عمل الفرضية ىو التخمُت ادلؤقت ؽلكنو اخلط

وظيمة ىامة يف توجيو تنفيذ البحث الواضح. واالستنتاج أن الفرضية ىي إجابة مؤقتة 

على مشكلة البحث واليت حتتاج إىل اختبار صحتها حىت تكون ذلا وظيفة كإجتاه 

 واضح.

من البيان الوارد أعبله، فتقوم الباحثة بصياغة ىذا الفرضية كالتايل : أن تطبيق 

تعلم ىو قادر على ترقية رغبة  teams games tournamentوذج التعليم التعاوين نوع ظل

 باندار المبونج. 1الطبلب الصف العاشر درس اللغة العربية بادلدرسة احملمدية الثانوية 
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