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 ملخص
  2مهارة ترجمة  اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن  في ترقيةقوة المشاركة  استراتيجية تطبيق

 بانجانج بندر المبونج المهاجرينمدرسة الثانوية الب

 ىواضعة: مسف
 

 الصف يف العربية اللغة معلم. العربية اللغة تعليم يف الطلبة ميتلكها أن جيب اليت املهارات من واحدةهي  مهارة الرتمجة
 جمميعة ةستخدم ومل واجلياب، السؤال احملاضرة، طرةقة ةستخدم الةزال باجناوج بندرالمبيوج املهاجرةندرةة الثاويةة املب 2الثامن 
 43للطلبة، من  مهارة الرتمجةوتائج  من معرفته ميكن وهذا ،ةلطلبمهارة الرتمجة ل ضعف إىل أدى االةرتاتيجيات، مما من متنيعة
 مهارة الرتمجة أن ةعين هذاو  ،(13,42)% شخًصا 22 ةكمليا مل والذةن( 42,23)% شخًصا 22 أكمليا الذةن الطلبةكان 

 The Power Of) إةرتاتيجية قية املشاركة وواحدة منها هي تعليم مهارة الرتمجة، يف مناةبة اةرتاتيجية إىل فيحتاج. منخفضة

Two) .تطبيق خالل من2مهارة ترمجة اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن  أن ترقي ميكن هل" هي مشكلة البحث 
 "بندر المبيوج؟ باجناوج درةة الثاويةة املهاجرةناملب (The Power Of Two)إةرتاتيجية قية املشاركة 

 كاوت. العربية معلم اللغةو  الباحثة بني التعاون ةتم حيث( PTK) الدراةي فصلل إجرائي حبث هي البحث هذا
 مت. اشخص 43 بعدد الطلبة باجناوج بندرالمبيوج درةة الثاويةة املهاجرةناملب2الثامن  طلبة للصفهم  هذا البحث عميضي 
 التخطيط وهي دورة، كل يف مراحل أربعة من تتكينو  ،من لقائني دورة كل تتكين حيث دورتني، يف البحث هذا إجراء

ترقية  يف (The Power Of Two) إةرتاتيجية قية املشاركة تطبيقلهي  البحث هذا من اهلدف كان. والتفكري واملالحظة والتنفيذ
 مهارة الرتمجة.
 من أن حبيث Expository إةرتاتيجية معلم اللغة العربيةق طب   (The Power Of Two) إةرتاتيجية قية املشاركة قيتطب قبل

مهارة  ،كاوت( 13,42)% شخًصا 22 ةكمليا مل الذةنو ( 42,23)% شخًصا 22 أكملياكان الطلبة الذةن  طالًبا 43
 الرتقية ةعين هناك األوىل، الدورة يف (The Power Of Two) إةرتاتيجية قية املشاركة تطبيق بعد. منخفضة تزال ال الطلبة الرتمجة

 ذلك، على عالوة(. 32,28)% شخًصامل ةكمليا 23 و (28,82)% شخًصا 22 أكمليا ، كان الطلبة الذةنطالًبا 43 من
 شخصا 3 ةكمليا مل والذةن (88,23)% شخًصا 42 أكمليا ،كان الطلبة الذةنطالًبا 43 من الثاوية الدورة يف

لدى الطلبة ي مهارة الرتمجة رق  ميكن أن ة (The Power Of Two) إةرتاتيجية قية املشاركة تطبيقأن ب فهم ميكن. (22,41)%
 إىل( 42,23)% شخًصا 22 عدد الطلبة الكاملني من أي ،بندر المبيوج باجناوج ملهاجرةنا لثاويةةادرةة املب 2الصف الثامن 

 22,33% بلغت زةادةكبرية هناك أن ةعين وهذا ،(88,33)% شخًصا 42
درةة الثاويةة املب 2مهارة ترمجة اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن  أن وستخلص أن ميكن هذا البحث من

 (.The Power Of Two) إةرتاتيجية قية املشاركة تطبيق خالل ترقيتهامن ميكن املهاجرةن
 مهارة الرتمجة (،The Power Of Twoإةرتاتيجية قية املشاركة ) تطبيق: المفتاحية الكلمات
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 باحثةترجمة ال
   

  ولدت. نوناية و درماوان الزوج من أخوات أربع من األصغرالبنت  هي مسفى
 سومطرة إنيم، موارامنطقة  ،مسندو دارت الوت فرعيةمنطقة  أبانغ، تاناه قرية يف الباحثة
 .7991 مايومن  8 يف اجلنوبية
 مث. 2002 عام يف أبانغ تاناه بريتيوي فطفا األ روضة يف اتعليمه الباحثة تبدأ        

 العام يف االبتداءية احلكومية االوىل أبانغ تاناهمدرسة  يف االبتدائي اتعليمه استمرت الباحثة
 تاناه مدرسة يف الثانوية ادلدرسة يف اتعليمه استمرت مث ،2008 عام يف توخترج 2002
مدرسة  يف عاليةال ادراسته الباحثة تواصل مث. 2077 عام يف منها توخترج 2 ثانوية أبانغ

 .2072 عام يف توخترجالربكاة احلرمني العالية 
 رادين احلكومية اإلسالمية جامعة يف الرمسية دراستها الباحثة تواصل 2072 عام يف

 من الثالثة السنة يفعليم. والت الرتبية كلية يف العربية اللغة تعليم قسم وأخذت المبونج إنتان
بندان  قرية يف( KKN) قيقياحل عملال برنامج الباحثة أجريت ،الست الدراسي الفصل
 أيًضا السابع الدراسي الفصل يف الباحثة تقام كما يوًما، 20 دلدة باالس كالياندا  هوريب 
 دلدة الثانوية باجنانج بندر المبونج ادلدرسة ادلهاجرين يف( PPL) عمليةال ربةاخل برنامج بتنفيذ
اجلامعية  درجة على للحصو  هذه الرسالة العلمية الباحثة تأكمل 2078 عام يف. يوًما 00

 والتعليم. الرتبيةكلية  يف االوىل
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 كلمة الشكر والتقدير

      

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركتو

 حىت وبركاتو، توفيق،ال رمحة،ال أعطى الذي وتعاىل سبحانو اهلل على وأشكر هلل احلمد
اهلل  صلى زلمد على النيب سالما و  ةصال. العلمية الرسالة ىذه إكمال من الباحثة تمكنت

 .واإلميان اإلسالم نعمة وىيأكرب نعمة من نعمة  نحصلل ألنو كان وسيلة  عليت وسلم،
حتت ادلوضوع:  البحث إكمال من ةالباحث تمتكن وتعاىل، سبحانو اهلل بركة على االمتنان مع
لطلبة ترجمة  اللغة العربية لدى امهارة  ترقيةفي  قوة المشاركة  استراتيجية تطبيق "

 متطلبات كأحد" بانجانج بندر المبونج  المهاجرين مدرسة الثانويةالب  2الثامن الصف 
جامعة االسالمية احلكومية  يف والتعليم الًتبية كليةب جلامعية االوىلا درجة على لحصولل

 األحيان من كثري يف الباحثة تحصل ،العلمية الرسالة ىذه كتابة يف. رادين انتان المبونج
 أن ةالباحث نست مل ادلناسبة، ىذه يف. األطراف سلتلف من والتشجيع والتوجيو ادلساعدة على

 :للمشرف اامتناهن عميق عن عربت

االسالمية احلكومية رادين  رئيس للجامعة ادلاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1
 .ه اجلامعةالكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج



 ي
 

 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، رانو خري األ احلاج الدكتوراألستاذ  .2
أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج

 .الدراسة
 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، ادلاجستري الدكتور. .3

 المبونج إنتان رادين االسالمية احلكوميةجامعة  والتعليم
 والتعليم الًتبية بكلية العربية التعليم اللغة لقسم السكرتري ادلاجستري اهلل، أمر عفيف .4

 .الرسالة العلمية ىذه إجناز يف والدافع ادلدخالت أيضا قدم الذي
االول. والدكتور احلاج  ادلشرف ،ادلاجستري الدكتور احلاج جنتور جهيا كسوما .5

 من والتحفيز التوجيو دائما نايعطي الذان .الثاين ادلشرفأكمان شاه ادلاجستري، 
 إجناز يف الصريح اإلرشادالذان يعطيان  و بصعوبة الرسالة العلمية ىذه إجناز أجل
 .الرسالة العلمية ىذه

 خاصة المبونج انتان رادين جبامعة والتعليم الًتبية بكلية وناضر احمل والسيدة السيد .6
 الباحثة تقادل اجلدارة من الكثريو  العلوم يعّلمون الذين لقسم التعليم اللغة العربية

 .العلم أمهية حتديد إىل
 كالسوم، أجوستومي فريدة والسيدةرئيسة ادلدرسة.  ،ودياة أستويت فاطمة السيدة .7

 مدرسة ادلهاجرين الثانوية بنجانج بندر المبونج. يف العربية للغة معلمة
 مدرسة ادلهاجرين الثانوية بنجانج بندر المبونج. من وادلوظفني ادلعلمني رللس .8



 ك
 

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  ادلركزية الًتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .9
من خالل توفري ادلعلومات  ةالمبونج وادلوظفني العاملني الذين ساعدوا الباحثانتان 

 ثادلوجودة يف ادلكتبة إلجراء البحعن ادلراجع 
 التوجيو قدما اللذان ،ايةننو  والسيدة دارماوان والسيد احلبيبني، والديين .11

 ال الذي حّبهما، نايعطي كانا ولطادلا ،ةبدراس قيام أثناء والروحي ادلعنوي والدعم
جبامعة االسالمية  الدراسة فًتة خالل فهمهما يعطيان ودائما بثمن يقدران

 .المبونجاحلكومية رادين انتان 
 قدموا الذين األصدقاء من وغريىم العربية اللغة تعليمال قسم يف األصدقاء .11

 واألصدقاء واحلزن، الفرح اجلماعي، العمل يف دائماً  يوجد الذي والدعم احلافز
 .العلمية الرسالة ىذه الستكمال احلافز وتوفري دلرافقة موالون دائماً  ىم الذين

 من متقدمه ما لكل األخرى، تلو واحدة ذكرىا ميكن ال اليت األطراف مجيع .12
 .العلمية الرسالة ىذه كتابة إلكمال مباشر غري أو مباشر بشكل سواء مساعدة،

 بعيدة تزال ال العلمية الرسالة ىذه أن الباحثة دركت مكسور، غري عاج أي يوجد ال
 ةالباحث وقعتت السبب، ذلذا. للباحثة اليت وادلعرفة ادلراجع زلدودية بسبب الكمال عن

 .العلمية الرسالة ىذه لتحسني وانتقادات بّناءة اقًتاحات
 التعليمات إىل باإلضافة وادلساعدة واخلدمات اخلريية األعمال مجيع حتصل أن أملت

 أن الباحثة أملت ، وأخريًا. وتعاىل سبحانو اهلل من مكافآت على للباحثة منحها مت اليت



 ل
 

للباحثة  خريية مجعية تصبح وأن مفيدة اذللمية الرسالة ىذه يف الواردة البحث نتائج تكون
 أمني يا رب العادلني.. عام بشكل والقراء على وجو اخلصوص

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 
 

2118 أكتوبر ، المبونج بندر     
 

          مسفى
   1711121141  
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 لاألو   الباب
 مةمقد  

 
 خلفيىة البحث . أ

 مهارة وىي ،الطلبة ميتلكها أن جيب لغوية مهارات أربع ىناك العربية اللغة ميتعل يف
 ،(keterampilan berbicara) ومهارة الكالم ،(keterampilan mendengar) االستماع

 (.keterampilan menulis) ةالباحثة ومهارة( keterampilan membaca) القراءة ومهارة
1 

 اللغوية املهارات أن اللغويُت بعض يفًتض األربعة، اللغوية املهارات إتقان يف
 الرأي يرفض اآلخر اجلزء(. sintaksis) النحوية القواعد إتقان مبستوى فقط تتحدد للشخص

 آراءىم تستند. املفردات ملعٌت املرء بإتقان يتأثر الشخص على اللغة مهارة مستوى إن ويقول
 (.maknaleksikal) القاموس إتقان على أكثر

2 
 رؤيتها ميكن للشخص اللغوية املهارات أن   أْن نفهم ميكن السابقة، النظر وجهة من

 .هالًتمجت شخص على األسهل من كان املفردات، إتقان إتقن كلما املفردات، إتقان من
 ،تماعاإِلس  ) األربع املهارات يف متضمنة غَت وىي اللغة، يف مهارة ىي الًتمجة

 الًتمجة عملية أن كما. لدى الطلبة دائما تدريسها يتم اليت(. ةالباحثةو  ،والقراءة ، والكالم
 من الرئيسي دفاهل ألن ،( القوائد واملفردات واألصوات) اللغة عناصر يف تضمينها يتم ال

                                                             
1
Acep Herman, MetodelogiPembelajaranBahasa Arab, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2014), 

hlm. 129 
2
SyaifulMustofa, StrategiPembelajaranBahasa Arab Inovatif, (UIN-Malik: Press, 2011), hlm. 

2 
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 .الناس من الكثَت يستخدمها متعددة بلغات الثقافات بُت التواصل ىو الًتمجة
 الرغم على 3

 القراءة نصوص فهم يف مهم دور هلا الًتمجة فإن اللغة، مهارة يف متضمنة غَت الًتمجة أن
 شكل يف القراءة حمتويات عن التعبَت إعادة على القدرة مث ومن( القراءة) العربية باللغة

 .اإلندونيسية الًتمجات
 نص) العربية باللغة نص من الرسائل إلزالة حماولة ىي الًتمجة إن قالإبن بردة  لـ وفقاً 

 (.املستهدفة اللغة) اإلندونيسية اللغة يعادل ما مع( املصدر
 معقد، نشاط ىي الًتمجة 4

 .واملعٌت اهلدف واللغة املصدر لغةال: ىي الًتمجة يف املوجودة العناصر
 وجود مدى إىل تشَت اليت الدقة،(. أ: تشمل الًتمجة يف مراعاهتا جيب اليت املؤشرات

 العناصر جبميع يرتبط الذي وضوح،ال(. ب املستهدف، والنص املصدر النصية الرسالة
 ميكن النص، فهم على تؤثر اليت اجلمل وبناء املفردات، ذلك يف مبا النص، يف الواردة

 متعلق اإلنصاف،(. ج الًتمجة، وضوح مستوى إىل تشَت الًتمجة لنتائج القارئ استجابة
 .بالقارئ وشعورىا فهمها ميكن حبيث العلمية، الًتمجة بكيفية

 حىت املناسبة االسًتاتيجية استخدام املعلمُت على جيب ،الًتمجة املواد عرض عند
 أهنا على ميالتعل اسًتاتيجية تفسَت ميكن. جيد بشكل سالدر  تلقي من الطلبة يتمكن

. يدةاجل تعليميةال نتائج لتحقيق املصممة األنشطة من سلسلة على حيتوي الذي التخطيط
 التعليم عملية يف نشط دور لعب من الطلبة تمكُتل ميكن  استخدامها ىي اسًتاتيجية أىم

 .موالتعل  
                                                             

3
ConstanzaGerding Salas, Teaching Translation Problem and Sohation.A translation jurnal 

volume 4, No. 3 juli 2000.hlm. 1 
4
Ibnu Burdah,Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menterjemah Teks 

Arab, (Yogyakarta: Tiara WacanaYogya, 2004). Hlm.9 
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 :يلي ما 53 اآلية  ،ورة املائدةس يف وتعاىل، سبحانو اهلل كلم يف موضح ىو كما
                            

     

   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-

Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
5
 

 يتطلب التعليم تنفيذ أن   ىي ميالتعل اسًتاتيجية مع أعاله املذكورة اآلية عالقة
 الصحيحة املواد. الطموحة التعليمية األىداف إجناز لتحقيق الصحيحة، االسًتاتيجية

 املادة جودة تكمن. سيئة املادة ستجعل جيدة اسًتاتيجية أو طريقة استخدام دون يدة،اجلو 
 .املستخدمة اإلسًتاتيجية صالح يف

 استخدامها ميكن اليت ميالتعل اسًتاتيجيات من العديد ىناك ،Muqowin ل وفقا
 ، املستمع لفريق ميالتعل اسًتاتيجية املثال، سبيل على مجاعيا، النشطُت الطلبةسيكون  حبيث

 املوجهة، ميالتعل اسًتاتيجية ،(guided note taking) املوجهة املالحظات أخذ اسًتاتيجية
 ،(point kouter point) النقطة نقطة اسًتاتيجية ،(debate acvite) ةالنشط ةنقاشامل

 (.team quizاسًتاتيجية السؤال جملموعة ) (the power of two) إسًتاتيجية قوة املشاركة
6 

 على فقط الباحثة كزيت سوف أعاله، املذكورة االسًتاتيجيات من أنواع عدة بُت من
 .(the power of two) إسًتاتيجية قوة املشاركة

                                                             
5
Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), hlm. 

90 
6
Ramayulis, Metodelogi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2005), hlm. 242. 
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 يستخدم تعليمي نشاط ىي" إسًتاتيجية قوة املشاركة " فإن ،Hisyam Zaini وفقاً 
 االسًتاتيجية ىذه. شخصُت بُت للتآزر املهمة والفوائد املعٌت وتقوية التعاوين ميالتعل لتشجيع

 .وحده التفكَت من بكثَت أفضل ىو معا التفكَت أن مبدأ لديها
 Melvin L. Siber ل وفقا 7

man التآزر، فوائد على والتأكيد م،يالتعل لًتقية وتستخدم ،قوة املشاركة مع ميالتعل أنشطة 
 .واحد من أفضل الرئيسُت أن ومها

8 
 the power) إسًتاتيجية قوة املشاركة اسًتاتيجية أن تفسَت ميكن سبق، ما خالل من

of two )التعاوين ميالتعل لتعزيز املستخدم التعاوين ميالتعل ىي (kolaboratif) التعاون لتعزيز 
 ميالتعل ىذا يف ،(واحد من أفضل رأسُت) شخصُت بُت التآزر فوائد أمهية وتعزيز األقصى،

 .الفردي فهمهم لتعزيز ،( شخصُت) أصدقائهم مع الطلبة يتعاون سوف
 جيتمع ال ،(the power of two) إسًتاتيجية قوة املشاركة بتطبيق يتعلق فيما أما

. فردي بشكل باملهام القيام أوال عليهم جيب. شركائهم أو جمموعاهتم مع الفور على الطلبة
 مهمة حقا يفهمون أهنم حىت ىذا. شركائهم مع الطلبة جيتمع جديد، فرد على العمل بعد

 .اآلخرين اجملموعة أعضاء على االعتماد أو التبعية لديهم وليس فردي بشكل اجملموعة
 املهاجرين درسة الثانوية الثانيةمن امل الثامن الصف يف الباحثة مالحظات نتائج من

 عرضية اسًتاتيجية يستخدم الًتمجة يف خاصة العربية اللغة ملعلم المبونج بندر باجنانج
Expository، إىل املعلم من شفهًيا املواد تسليم عملية على تؤكد اليت ميتعلال اسًتاتيجية وىي 

 اسًتاتيجية ىذه. األمثل النحو على املواد إتقان من الطلبة متكُت هبدف الطلبة من جمموعة
                                                             

7
HisyamZaini, Dkk, StrategipembelajaranAktif, CTSD (Center For Teaching Staff 

Development), (Yogyakarta:  2007), hlm. 67. 
8
Melvin L. Siberman, Active Learning: 101 carabelajarsiswaaktif, (Bandung: Nusamedia, 

2006), hlm. 81 
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 االسًتاتيجية ىذه يف ألنو وذلك ملعلمُت،ا تركز إىل ميالتعل هنج أشكال من شكل التعليم
 ومنظم منتظم بشكل إعداده املعلم يقدم النظام، ىذا يف .للغاية مهًما دورًا املعلم يلعب
 والتعلم التعليم عملية أن حىت. وراتبة منظمة بطريقة ويهضمونو الطلبة يستمع حبيث وكامل

 .املعلم يقدمو ما إىل يستمعونعند   الناشطُت غَت الطلبةو  بة،رت تكون ما غالباً  الصف يف
9 

 ,Faridah Agustumiمعلمة اللغة العربية  مع املقابالت بنتائج تأكيده ميكن ما ىذا

S. Ag أن عربت المبونج بندر درسة املهاجرين الثانوية الثانية باجنانجمن امل الثامن للصف 
 مثل (Expository) عرضيةال اسًتاتيجي طبقت الًتمجة، مادة يف والتعلم، التعليم عملية
 ة.نقاشبامل جمموعة وإقامة ،ويًتمجها املفردات، على والعثور النصوص، بقراءة الطلبة مطالبة

10  
 يف العربية اللغة مهارة الًتمجة علىتؤثر  ةاملعلم طبقهات اليت االسًتاتيجية من ذىبا
 يف كما. المبونج بندر باجنانج املهاجرين درسة الثانويةمن امل 2الثامن لصفا لدى الطلبة

 :التايل اجلدول
 1. الجدول

 املهاجرينمدرسة الثانوية الب 2الثامن الصف لدى الطلبة العربية اللغة مهارة ترجمة بيانات
 2112/2113 بندر المبونج عام الدراسي بانجانج

 بيان نتيجة KKM إسم رقم
1 Athalah Rizky 70 72 كامل 
2 Ayu Dwi Lestari 70 65 غَت كامل 
3 Cindy Julihany 70 62 غَت كامل 
4 Devita Julia 70 72 كامل 
5 Divo Macellino 70 66 غَت كامل 

                                                             
9
Observasi penulis di kelas VIII. 2 MTs Al Muhajirin Panjang Bandar Lampung, 08 Maret 

2018 
10

Farida Agustumi, Guru Bahasa Arab kelas VIII. 2MTs Al MuhajirinPanjang Bandar 

Lampung, wawancara, 08 Maret  2018. 
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6 Guruh Safarudin 70 67 غَت كامل 
7 Inggrit Aisyah 70 63 غَت كامل 
8 Ipah Riyanti 70 73 كامل 
9 Irda Mursyidah 70 74 كامل 
10 Ireza Alista 70 75 كامل 
11 Kurnia Adji 70 55 غَت كامل 
12 Lauren Anggun 70 71 كامل 
13 M. Rehan Saputra 70 60 غَت كامل 
14 M. Tohir Hidayat 70 62   كاملغَت  
15 Miko Setiawan 70 60 غَت كامل 
16 Mulyadi Irwan 70 75 كامل 
17 Nabila Asri 70 73 كامل 
18 Nurul Komaria 70 72 كامل 
19 Nia Ariani 70 68 غَت كامل 
20 Rahmaddani Caniago 70 65 غَت كامل 
21 Ririn Sri Wahyuni 70 60 غَت كامل 
22 Riska Amelia 70 72 كامل 
23 Rizki Pratama 70 60 غَت كامل 
24 Ro’obiatul Adawiyah 70 65 غَت كامل 
25 Satrio Aidil 70 68 غَت كامل 
26 Septian Hadi 70 50 غَت كامل 
27 Syahrul Fadillah 70 74 كامل 
28 Wahidun  70 60 غَت كامل 
29 Wardah Hoiriah 70 74 كامل 
30 Windi Haryanti 70 68   كاملغَت  
31 Farih Muhajir 70 60 غَت كامل 
32 Violin Salsabilah 70 55 غَت كامل 
33 Yulia Tika 70 65 غَت كامل 
34 Zamromi 70 50 غَت كامل 

 34 عدد الطلبة
 (%35,29) 12 عدد الطلبة الذين يكلموا

 (%64,11) 22 عدد الطلبة الذين لم يكلموا
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 the power of) إسًتاتيجية قوة املشاركةالعربية قبل تطبيق  اللغة مهارة الًتمجة بيانات: املصدر

two  )بندر المبونج  باجنانج املهاجرين درسة الثانوية املب 2الثامن  الصف لدى الطلبة 
 

 يف جيدة بقدرة يتمتعون طالًبا 53 بُت من أنو يظهر أعاله، اجلدول على وبناءً 
. (13,42)%شخًصا 22 مل يكن جيدة منهم ، (53,23)% شخًصا 22 ىناك ،الًتمجة

درسة املب  2الصف الثامن  لدى الطلبةاللغة العربية   مهارة الًتمجة أن الواضح من وبالتايل
 .مكتملة غَت باجنانج بندر المبونج املهاجرينالثانوية 

11 
قوة  ميالتعل اسًتاتيجية بتطبيق الباحثة تمهت ،أعاله املذكورة املشاكل من انطالقا

درسة الثانوية  املب  2الصف الثامن  لدى الطلبةاللغة العربية   مهارة الًتمجة لًتقية املشاركة
 املواد فهم وسيتم أفضل والتعلم التعليم عملية تكون حىت باجنانج بندر المبونجاملهاجرين 

 .الطلبة قبل من بسهولة املقدمة
 

 مشكلة البحث  . ب
 أو اثنُت بُت عالقة من نشأت اليت حالة ىي املشكلة. ةكلاملش من تيسَتحبث  كل

 شكل يف الصلة ذات العوامل ىذه تكون قد. مربكة حالة إىل تؤدي اليت العوامل من أكثر
 جراءإل بداية ىي املشكلة فإن وبالتايل 12 .أخرى عناصر أو خربة جتريبية، بيانات مفاىيم،

  .ثالبح

                                                             
11

Observasi,data hasiltes kemampuan menterjemah Bahasa Arab sebelum menggunakan 

strategi The Power Of Twokelas VIII. 2, 09 Desember 2017 
12

Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 66. 
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أن  يمكن هل: وىي ،البحث مشكلة أخذ ميكن أعاله، البحث خلفية على وبناءً 
 تطبيق خالل من 2الصف الثامن  لدى الطلبة العربية اللغة مهارة ترجمة ترقي

 ؟ بندر المبونج بانجانج المهاجرينمدرسة الثانوية الب  إستراتيجية قوة المشاركة
 

 العمل فرضيةج. 
 تكن مل إذا ألنو فرضية،ال إذا كان مهاك األفضل من سيكون البحث، عملية يف

 ىذه يف تعٍت واليت التنفيذ، عملية يف صعوبة أكثر ستكون البحث عملية فإن فرضية، ىناك
 .دراستها جيب اليت املشكلة ىي احلالة

 ملشاكل مؤقتة إجابة ىو كتابو يف Suharsimi Arikunto طرحو اليت الفرضية فهم
 .مجعها مت اليت البيانات خالل من تثبت حىت البحث،

 أوالً  باحث كل على جيب حبيث 13
 .دراستها جيب اليت املشاكل عن حملة األقل على بوضوح، فرضية صياغةل

 املوضوع ذلك يف مبا) بأكملو الباحث على السيطرة ىي الفرضية ،ىاجوىر  يف
 تفسَت أهنا على الفرضية تفسَت أيًضا يتم(. واالستنتاج والتحليل واإلجراء والتخطيط واألداة
 .ستحدث أو حدثت اليت وقائعوال واألحداث للسلوك مؤقت

 هلذا العمل فرضية أن نستنتج أن ميكن السابقة، التفسَتات بعض إىل استناًدا
 يمكن 2الصف الثامن  لدى الطلبة العربية اللغة مهارة ترجمة أن" ىو العملي البحث

 المهاجرينمدرسة الثانوية الب إستراتيجية قوة المشاركة تطبيق خالل من أن ترقي
 ."بندر المبونج بانجانج

                                                             
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Reneka 

Cipta, 2006), cet 13, hlm. 71. 
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 البحث أهدافد.  
مهارة  أن عرفةمل: ىي ىذا البحث يف تحقيقهال الباحثة تعُتت اليت البحث أىداف

 the power of) إسًتاتيجية قوة املشاركة تطبيق خالل من أن ترقي ميكن العربية اللغة الًتمجة

two) بندر المبونج باجنانج املهاجرين باملدرسة الثانوية 2الثامن  الصف الطلبة على. 
 

 البحث فوائده. 
 :ىذا البحث ىي نتائج توفر أن املتوقع من
، (the power of two) إسًتاتيجية قوة املشاركة تطبيق خالل من ،لدى الطلبة( 2

 أن ميكن ذلك، إىل باإلضافة. الطلبة منالعربية  اللغة مهارة الًتمجة أن ترقي ميكن
 يكون حبيث ميالتعل عملية يف الطلبة ملتعل   بديالً  أسلوبًا االسًتاتيجية ىذه تكون
 .ممل وغَت ممتًعا ميالتعل

 توسيع وكذلك العربية، اللغة ترمجة على الطلبة قدرة رقيةت يف كمدخل لمعلمون،ل( 2
 the) قوة املشاركة وخاصة م،يالتعل اسًتاتيجيات حول الفصول معلم ومعرفة آفاق

power of two). 
 قوة املشاركة باستخدام ميالتعل جودة قيةلًت  حماولة يف ةرسللمد كمدخل ،لمدرسةل( 5
(the power of two) 
 أنشطة بتنفيذ الباحثون يقوم عندما الفهم على ثاقبة نظرة يضيفون ،للباحثُت( 3

 مع يتماشى الذي ميالتعل وخلق حتسُت من يتمكنوا حىت الدراسية، الفصول يف حبثية
 .حتقيقها املراد األىداف
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 الثاني الباب
 اإلطار النظري

 
 مهارة الترجمة. أ

 الترجمة تعريف. 1
 العربية باللغة" الًتمجة " وىي العربية، من الًتمجة مصطلح أخذ يتم اإلندونيسية، يف

من   ىي ترمجان كلمة". Turjuman " ةاألرمنياللغة  ادلصطلح من مأخوذة واليت نفسها،
 .أخرى إىل لغة من الكالم حيولون الذين األشخاص تعٍت اليت كلمة ترمجة

1 
 أو نقل الًتمجة ىي دلصطلح وفًقا أنو حيث. التفسَت ىي اللغة حسب الًتمجة

 أو ادلصدر لغة تسمى) واحدة لغة من أخرى معلومات أو رسائل ،رىأ أفكار، نسخ،
 (.ادلستهدفة اللغة أو ادلستلم لغة أو اذلدفة اللغة تسمى) أخرى لغة إىل( األم اللغة

2 
 الًتمجة: "قال التفسَت يف ولأص كتاب يف األمسٍت صاحل بن زلمد وحبسب
 .أخرى لغة باستخدام( زلادثة) الكالم شرح اصطالحا ىي:

 أن ردةب ابن يعترب بينما 3
 يعادل ما مع( األصلي النص) العربية باللغة نص من الرسائل إلزالة زلاولة ىي الًتمجة

 (.ادلستهدفة اللغة) اإلندونيسية اللغةب
4 

                                                             
1
 Fathur Rohman, Strategi Menterjemah Teks Indonesia Ara, (Jawa Timur: CV. Lisan Arabi, 

2017), hlm. 1 
2
Nur Mufid, Kaserun AS. Rahman, Buku Pintar Menterjemah Arab-Indonesia (Cara Paking 

Tepat, Mudah dan Kreatif), (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 7 
3
Ridlwan, “Tarjamah”, diakses dari http://ridlwan202.wordpress.com, pada tanggal 12 desember 

2017. 
4
Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah Wawasan dan Metode Menterjemah Teks Arab, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004). Hlm.9 

http://ridlwan202.wordpress.com/


11 
 

 فاىيمادل أو رىاأل أو األفكار نقل ىي الًتمجة أن االستنتاج ميكن أعاله، الفهم من
 تسمى بينما األصلية اللغة أو ادلصدر باللغة األوىل اللغة ُتسمى. أخرى لغة إىل ما بلغة

 .ادلستدفة اللغة أو اذلدف اللغة الثانية اللغة
 

 الترجمة عناصر. 2
 يف ادلشاركة ادلختلفة العناصر ىو التعقيد ىذا سبب. معقد نشاط ىي الًتمجة

 :يلي كما الوثائق. الًتمجة عملية
5 

 (نص) المصدر لغةال. (أ
 اللغة فإن العربية، ىو ادلًتجم النص كان إذا ادلًتجم، النص ىي ادلصدر اللغة

 فإن باإلندونيسية، ادلًتجم النص كتابة سبت إذا ، العكس وعلى العربية، ىي ادلصدر
 .اإلندونيسية ىي ادلصدر اللغة

 على اعتماًدا والصعوبة، السهولة من دبستوى ادلصدر بلغة نص كل يتمتع
 اإلخبارية، والنصوص القانونية، النصوص مع الصعوبة من سلتلفة مستويات

 .األخرى والنصوص القصص ونصوص اجملالت، ونصوص ، الصحفية والنصوص
 زلددة بٌت وذلا ودراستها، تسجيلها، يتم كنتيجة ادلعٌت النص ينتج أن ميكن

 اذليكل من مزيد إىل ننظر أن الضروري فمن وبالتايل،. منتظم شكل يف عرضها ميكن
 جانب يف النص. مًعا باللغات يربطهم نظام يف كعمليات والنصوص والكلمات

 .االجتماعية ادلعاين تبادل أي تفاعلية، عملية ىو العملية
6 

                                                             
5
 Fathur Rohman, Op.Cit, hlm. 15 

6
 Cholidin, The Technique Of Making Idiomatic Translation, (Jakarta: Kesaintblanc, 2007), 

hlm. 9 
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. ترمجتو ادلطلوب النص نوع على ألن يعرف ادلًتجم على يتعُت لذلك،
 جانب إىل ادلعرفة إتقان على أيًضا قادرًا ادلًتجم يكون أن جيب ذلك، إىل باإلضافة

 .ترمجتو ادلراد بالنص ادلتعلقة ادلهمة ادلصطلحات
 

 الهدف لغةال. (ب
 إذا. ادلًتجم النص يف ادلستخدمة اللغة ىي( Bahasa  sasaran) اذلدف اللغة

 ىي ادلستدفة اللغة فإن العربية، إىل يًتمجو ادلًتجم وكان إندونيسًيا ادلًتجم النص كان
 .العربية

 ،جيد بشكل ادلستهدفة اللغة لفهم مطلوبًا ادلًتجم يكون احلالة، ىذه يف
 ومجيع ،أسلوب و والبنية، ،ادلفردات استخدام سياق ادلفاىيمي، ادلعٌت من بدءًا

 .ادلستهدفة باللغة ادلتعلقة األشياء
7

 

 

 معنى. (ج
 ،مقصود ذي كائن ىو ومعٌت ،(maksudقصود )ادل ىو لغة (makna) معٌت

 (.yang dilempar) مرمى كلمة مثل
 صورة ىو ادلعٌت. خاص إىل عام لشيء" arti " يعٍتادلعٌت  ، Nuhat وفقا

 بشكل ادلعٌت عن التعبَت مت إذا. الكلمة من الغرض أن يعٍت ىذا. الكلمة يف للعقل

                                                             
7
 Fathur Rahman,  Op. Cit, hlm. 16 
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 منظمة، بطريقة الكلمة عن التعبَت مت إذا ادلفرد، معٌت عليو يطلق عندئذ منفصل،
 .ادلراكب معٌت عليها يطلق

8 
 

 الترجمة خطوات. 3
 اللغة نص ربليل وىي مراحل، بثالث الًتمجة سبر أن جيب العادلي، الصعيد على

 كما الًتمجة خطوات تكون التفصيل، من دبزيد. اذليكلة وإعادة الرسائل ونقل ادلصدر،
 :يلي

 ادلراد النص من العامة واألرى وادلواضيع األفكار اللتقاط حملة يف النص قراءة. (أ
 .ترمجتو

 حىت بالكامل النص زلتويات اللتقاط ذلك يتم. ترمجتو ادلراد النص قراءة أعد. (ب
 .التفاصيل

 يعرف أن جيبو  فقرة، من فقرة نًصا ادلًتجم يقرأ ادلرحلة، ىذه يف. الثالثة القراءة. (ج
 .ادلستخدمة ادلصطلحات

 .للكلمة كلمة أو حرفيا النص ترمجة مث جملة،ف مجلة قراءة. (د
 اللغة أسلوب مع باحلرفية الًتمجة نتائج دلطابقة مراجعة إجراء مث مجلة كل قراءة. (ه

 .الًتقيم يف أخطاء أو فنية تصحيحات إجراء وكذلك ، ادلستهدفة
 األكثر وادلصطلحات والعواطف اإلمالء على للعثور الًتمجة نتائج قراءة أِعد. (و

 .اذلدف للغة ووفًقا مالءمةً 

                                                             
8
Abdul Salam Sayyid Hamid, Al-Shakl wa al-Dilalah, (Kairo: Dar Gharib, 2002), hlm. 27 
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 اللغة وأمناط النحوية األخطاء من ادلزيد وجود عدم لضمان. األخَتة القراءة. (ز
 .ادلصطلحات واستخدام

9 
 

 ادلطلوب النص كان إذا ، الًتمجة خطوات تكون Muhammad Farhatعرب  حُت يف
 يًتجم مث اجلملة يقطع أن ادلًتجم على جيب ، اجلمل من أجزاء أو مجل شكل يف ترمجتو

 :ادلثال سبيل على. بكلمة كلمة ادلستهدفة الكلمة
ا ْنَساِن قَ ْهرًا تَامًّ  الَ َلْوَن ِمَن اْلطُّْغَياِن َيْسَنِطْيُع َأْن يَ ْقَهَر ُرْوَح اإْلِ

 
 

األصلاللغة  اللغة المستدفة  رقم 
Tidak ada 

bentuk 
 ٔ اَل َلْونَ 

Tirani  ِِمَن اْلطُّْغَيان ٕ 

Mampu  َُيْسَنِطْيع ٖ 

Menindas  ََأْن يَ ْقَهر ٗ 

Ruh  َُرْوح ٘ 

Manusia  ِْنَسان  ٙ اإْلِ

Penindasan قَ ْهًرا ٚ 

Total ا  ٛ تَامًّ

 

                                                             
9
Nur Mufid Kaserun AS, Buku Pintar Menterjemah Bahasa Arab-Indonesia, ( Surabaya: 

Pustaka Progressif, 2016). Hlm. 29 
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 لًتكيب وفقا وترتيبها ذبميعها يتم احلرفية الًتمجة نتائج فإن ذلك، على وعالوة
 Tidak ada bentuk tirani (yang): يصبح حبيث ،اللغة ادلستدفة أو اإلندونيسية اجلمل

mampu menindas ruh manusia (secara) total. 
 فيجب فقرة، مجلة من مقتطًفا أو جزًءا ترمجتو ادلطلوب النص كان إذا ولكن

 .بكلمة كلمة ويًتمجها اجلمل يقطع مث مجل إىل الفقرة يقطع أن ادلًتجم على
10 

 طلبةل وخاصة ادلبتدئُت، للمًتمجُت للغاية جيدة ةقيطر  ىي أعاله الًتمجة خطوات
 .العربية الًتمجة ةقيلطر  أفضل فهم أجل من اإلسالمية ةرسادلد أو الثانوية ةرسادلد

 

 الترجمة مؤشرات. 4
 أمور ثالثة يف النظر الضروري من سيكون الًتمجة جودة أجل من ،Larson وفقا

 (.naturalness) ادلعقولية ،(clearness) الوضوح ،(accuracy) الدقة: الًتمجة يف مهمة
11 

 (accuracy) الدقة( أ
 جيب. ادلستهدف والنص ادلصدر النص بُت ادلراسالت درجة إىل الدقة يشَت

 نتيجة ىي الدقة ألن ادلًتمجُت، يف القصوى األولوية ىو اجلانب ىذا يكون أن
 عالقة لو النص كان إذا ترمجة يسمى النص أن للًتمجة األساسي للمفهوم منطقية

 .األصلي بالنص

                                                             
 

10
 Ibid., hlm. 30 

11
Mandandi, Indikator Terjemah, diaseses dari http://blogspot.co.id, pada tanggal 20 desember 

2017. 

http://blogspot.co.id/
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 ادلصدر لغة يتقن خبَت بواسطة الًتمجة نص دقة دلستوى اختبار إجراء ميكن
 االختبار إجراء أيًضا ميكن. جيد بشكل ترمجتو سبت الذي واحلقل ادلستهدفة واللغة

 .اذلدف بالنص ادلصدر النص دبقارنة
 

 (clearness) الوضوح( ب
 فمعٌت بوضوح، مصاغة تكون أن جيب الًتمجة فدقة كافية، ليست الدقة

 اجليدة الًتمجة مؤشرات أحد إن القول وميكن القارئ، يفهمو أن ميكن ال الًتمجة
 دبستوى يتعلق الوضوح من اجلانب ىذا لذلك،. القارئ حسب الفهم دبستوى يرتبط
 .الًتمجة نتائج قراءة قابلية

 يف دبا النص، يف الواردة العناصر جبميع يرتبط الًتمجة وضوح فإن وبالتايل،
 القراء رد يشَت أن وميكن النص، فهم على يؤثر شلا اجلملة، وبناء ادلفردات، ذلك

 .الًتمجة وضوح مستوى إىل الًتمجة نتائج على
 

 (naturalness) المعقولية (ج
 فهمها للقارئ ميكن حبيث الطبيعية، الًتمجة بكيفية األخَت اجلانب يرتبط

 بنفس. ادلستهدف القارئ على التأثَت ذباىل ميكن ال. جيد بشكل هبا والشعور
 اللغة إىل ادلصدر لغة احلالة إعادة على ادلًتجم قدرة مدى األمهية، من القدر

 ترتيب أيًضا جيب كما اذلدف، قواعد بالفعل الًتمجة تستخدم لذلك ادلستهدفة،
 ترمجة بلغة ادلصدر تسليم يتم أن جيب. ادلستهدفة القراء ثقافة إطار يف اللغوية الًتمجة

 .وطبيعية وصراحة واضحة



17 
 

 على النص ترمجة يف حامسة األكثر تعترب اليت اجلوانب عن البحث يكشف
 .التايل النحو

 مجل يف اليت ترتب لفهم سهلة الًتمجة أن القراء يقول عام، بشكل. اجلملة ىيكل( ٔ
 .بسيطة

 فهمهم على يساعد التهجئة استخدام أن أيًضا القراء يعتقد. اذلجاء استخدام( ٕ
 .ومعناىا الًتمجة دلعٌت

 .شائع بشكل ادلستخدمة ادلفردات اختيار( ٖ
 ال خاصة دبصطلحات يتأثر القراء فهم أن كما. اخلاصة ادلصطلحات شرح( ٗ

 .يعرفوهنا
 تكرار الصحيحة، غَت اجلر حروف استخدام. ادلفردات استخدام مفقود( ٘

 .مجع تعترب اليت اجلمع للكلمات الكلمات وتكرار متكرر، بشكل الكلمات
 اإلندونيسية يف توجد. اإلندونيسيةب االمتصاص العربية الكلمات استخدام( ٙ

 القدرة ىي مهارة الًتمجة أن االستنتاج ميكن لذا العربية، اللغة من امتصاص كلمات
 .اذلدف للغة ادلصدر لغة من فاىيمادل أورىاأل أو األفكار ربويل أو نقل على

12
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

Syihabudin,Penerjemahan Bahasa Arab-Indonesia teori dan praktek, (Bandung: 

Humaniora,hlm. 200. 
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 (The Power of Two) إستراتيجية قوة المشاركة تطبيق. ب
 اإلستراتيجية تعريف. 1

 مصممة أو طريقة أو خطة أهنا على العامل يف التعليم اسًتاتيجية تعريف يتم
 على ربتوي خطة دبثابة ىي ميالتعل اسًتاتيجية فإن وبالتايل. معُت تعليمي ىدف لتحقيق

 .معينة أىداف لتحقيق مصممة سلسلة
13 

 اسًتاتيجية أواًل،. أعاله الفهم من مراعاهتا جيب اليت األشياء من نوعان ىناك
 ةقيالطر  استخدام ذلك يف دبا( اإلجراءات من سلسلة) عمل خطة ىي ميالتعل

 أىداف لتحقيق االسًتاتيجية تصميم مت ثانيا،. ميالتعل يف نفوذ أو كقوة واستخدامها
 .األىداف ربقيق ىو القرار صنع اسًتاتيجيات مجيع اذباه أن يعٍت شلا معينة،

 ادلواد إجراءات من رلموعة ىي ميالتعل اسًتاتيجية إن قاال Carey و Dick وفقا
 .طلبةال عند مالتعلّ  نتائج إلنتاج معا تستخدم اليت موالتعلّ 

14 
 أن جيب ميتعلال أنشطة ىي ميالتعل اسًتاتيجية أن تفسَت ميكن أعاله، الفهم من

 .وكفاءة بفعالية ميالتعل أىداف ربقيق ميكن حىت طلبةوال ادلعلمون هبا يقوم
 

  ستراتيجياتأنواع اال. 2
 أو ادلعلمون ميتلكو أن جيب أسلوب أو إسًتاتيجية ىي ميالتعل إسًتاتيجية

 يصبح أن جًدا ادلناسبة أو احلامسة وادلؤىالت جًدا الضروري ومن احملتملُت، ادلعلمون

                                                             
13

Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hlm. 11. 
14

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2008), Cet. 5, hlm 124. 
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 على لدى الطلبة ادلواد لتقدمي وادلعرفة واخلربة الفن تتطلب ميالتعل عملية ألن ال، أو ادلعلم
 .وكفاءة فعالة ادلنشود، النحو

 استخدامها ميكن اليت ميالتعل اسًتاتيجيات من العديد ىناك ،Muqowi ل وفقا
 لفريق ميالتعل اسًتاتيجية ادلثال، سبيل على مجاعيا، النشطُت الطلبةسيكون  حبيث

 اسًتاتيجية ،(guided note taking) ادلوجهة ادلالحظات أخذ اسًتاتيجية ، ادلستمع
 point) النقطة نقطة اسًتاتيجية ،(debate acvite) ةالنشط ةنقاشادل ادلوجهة، ميالتعل

kouter point)،  ادلشاركةإسًتاتيجية قوة (the power of two)  اسًتاتيجية السؤال جملموعة
(team quiz.) 

15 
 فقط الباحثة كزتر  سوف أعاله، ادلذكورة االسًتاتيجيات من أنواع عدة بُت من

 (.The Power of Two) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة على
 

 شخصينب قوةال أو( The Power of Two) إستراتيجية قوة المشاركة. 3
 التعاوين، ميالتعل من جزءا إسًتاتيجية قوة ادلشاركة تشمل ،Mafatih ووفقاً  

 أنشطة خالل من التعاون من قدر أقصى يعزز صغَتة رلموعة يف ميالتعل وبالتحديد
 الكفاءات لتحقيق فيها شخصُت من أعضاء مع اخلاصة األصدقاء قبل من مالتعلّ 

 .األساسية
 The Power of) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة فإن ،Wina Sanjaya بالنسبة أما 16

Two) تشكيل ىو احلالة ىذه يف شخصُتبُت  قوة اجلمع. شخصُت بُت قوة مجع تعٍت 

                                                             
15

Ramayulis, Metodelogi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2005), hlm. 242. 
16

Tarmizi Ramadhan, Strategi Pembelajaran The Power Of Two pada pelajaran Matematika, 

http;//tamizi.Wordpress.com. Diakses tanggal 29 maret 2018. 
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 يظهر حبيث النشاط ىذا تنفيذ ويتم اثنُت، من تتكون رلموعة كل صغَتة، رلموعة
 .واحد شخص من أفضل أكثر أو شخصان ومها التآزر،

17 
 ىي" إسًتاتيجية قوة ادلشاركة " فإن ،Hisyam Zaini وفقاً  ذلك، على عالوة

 بُت للتآزر ادلهمة والفوائد ادلعٌت وتقوية التعاوين ميالتعل لتشجيع يستخدم تعليمي نشاط
 التفكَت من بكثَت أفضل ىو معا التفكَت أن مبدأ لديها االسًتاتيجية ىذه. شخصُت

 .وحده
 مع ميالتعل أنشطة Melvin L. Siber man ذكر أعاله، ادلذكور الرأي مع سباشياً  18

 أفضل الرئيسُت أن ومها التآزر، فوائد على والتأكيد م،يالتعل لًتقية وتستخدم ،بإثنُت القوة
 .واحد من

19 
 ميالتعل من جزء ذلك يف دبا ،(The Power of Two) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة

 خالل من التعاون من قدر أقصى تعزيز خالل من صغَتة رلموعة يف ميالتعل ىو التعاوين،
 بعض لتحقيق فيها شخصُت من أعضاء مع اخلاصة األصدقاء قبل من ميالتعل أنشطة

 .معينة الكفاءات
20 

 وتبدأ األخرى، التعاوين ميالتعلب اسًتاتيجية نفس ىي االسًتاتيجية ىذه
 السؤال ىذا مع. األسئلة طرح ادلعلم مع (The Power of Two) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة

 طلبةال من ُيطلب اإلجابات، مجيع من االنتهاء وبعد فردي، بعمل طلبةال يقوم مرة، ألول

                                                             
17

Wina Sanjaya., Op, Cic, hlm 126. 
18

Hisyam Zaini, Dkk, Strategi pembelajaran Aktif, CTSD (Center For Teaching Staff 

Development), (Yogyakarta:  2007), hlm. 67. 
1919

Melvin L. Siberman, Active Learning: 101 cara belajar siswa aktif, (Bandung: 

Nusamedia, 2006), hlm. 81 
20

TarmiziRamadhan, 2009 Strategi Pembelajaran The Power Of Two pada pelajaran 

Matematika. diambil dari http;//tamizi.Wordpress.com. diakses tanggal29 maret 2018 
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 .شركاء عن البحث
 حبيث كبَتة رلموعات تشكيل طلبةال من ُيطلب اإلقران، وبعد 21

 The) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة العام التنفيذ. أفضل عليها احلصول يتم اليت النتائج تكون

Power of Two)  الفردي ادلستويُت على النشط بالتعّلم طلبةال تعريف إىلهتدف 
 .اآلخرين مع العمل على طلبةال ومساعدة. واجملموعة

 the) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة  من االستنتاج ميكن أعاله، اآلراء من العديد

power of two )التعاوين ميالتعل لتعزيز ادلستخدم التعاوين ميالتعل ىي (kolaboratif) 
 ،(واحد من أفضل رأسُت) شخصُت بُت التآزر فوائد أمهية وتعزيز األقصى، التعاون لتعزيز

 .الفردي فهمهم لتعزيز ،( شخصُت) أصدقائهم مع الطلبة يتعاون سوف ميالتعل ىذا يف
 the power of) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة باستخدام ميالتعل يؤدي أن ادلتوقع ومن

two) "أن أيًضا يتوقع حبيث الًتمجة، يف وخاصة العربية، اللغة ميتعل يف طلبةال فهم لًتقية 
 .عليها احلصول يتم اليت ميالتعل نتائج تزداد

 

 (the power of two) إستراتيجية قوة المشاركة أىداف. 4
 أن جيب. ميالتعل أىداف مع تتناقضادلعلمون الجيوز  اختارىا اليت االسًتاتيجية

 األىداف، ربقيق أجل من التعليمي التفاعل أنشطة فيها تسَت اليت الطريقة تدعم
 أنواع مجيع حل على الفرديُت ادلشاركُت قدرة تطوير ىو ميالتعل من الرئيسي والغرض
 أفضل توفَت إىل ميالتعل يف معينة اسًتاتيجية اختيار ويهدف يواجهوهنا، اليت ادلشاكل

 ةقيالطر  تعترب ، أخرى سياقات يف أنو حُت يف ميالتعل عملية والنجاح للتنفيذ شلكنة طريقة
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Pelajar, 2011), hlm. 100. 



22 
 

 احلالة، ىذه ويف العلم، زبصصات لتطوير الالزمة البيانات وذبميع واختبار إلجياد وسيلة
 سهالً  لو سلطط ىو ما يكون حبيث ميالتعل ونتائج العملية تسهيل إىل اإلسًتاتيجية هتدف

 .اإلمكان قدر
22 

 األىداف ىناك ،(the power of twoبإثنُت ) القوة ميالتعل اسًتاتيجية تنفيذ يف
 :ذلك يف دبا ربقيقها جيب اليت ادلتعددة

 و يصعبنتائجاجلماعي  ميالتعل) واجلماعي الفردي التعليم طانش على التعرف( أ
 (.لو  يُنسىل

 .التعاوين ميالتعل لًتقية( ب
 .بادلوضوع ادلتعلقة ادلشكالت حل مهارات طلبةال يكون حبيث( ج

 .آخر وطالب طالب بُت الفجوةو  الفشل تقليل( د
23

 

 

 (the power of two) إستراتيجية قوة المشاركة لتنفيذ خطوات. 5
 the power of) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة لتنفيذ اخلطوات فإن ،Muqowin وفقا

two) يلي كما ىي: 
 ادلستدرك تتطلب مشكلة أو قضية خبصوص أكثر أو واحًدا سؤااًل  ادلعلم يطرح( أ

 .والتفكَت
 .فردي بشكل األسئلة عن إلجابة طلبةال مجيع من ادلعلم يطلب( ب
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 عن البحث طلبةال مجيع من ادلعلم يطلب اإلجابة، مجيع الطلبة اعطاء بعد( ج
 .احملدد للشريك وفًقا أزواج يف اجللوس أو شريك

 .شريكو مع للجمع كنتيجة جديدة صيغة وضع زوج كل من ادلعلم يطلب( د
 يف مناقشتها سبت اليت اجلديدة اإلجابات من األزواج مجيع تنتهي أن بعد( ه

 أمام مناقشتهم نتائج يعرضل رلموعة لكل يقول أو يسأل ادلعلم فإن اجملموعة،
 .الفصل

 إلصالح اجملموعات جلميع التقدميية العروض نتائج طلبةوال ادلعلمون يناقش( و
 .بعد تتضح مل اليت وادلفاىيم اإلجابات

24 
 طلبةال يتجمع ال ،(the power of two) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة اخلطوات تنفيذ عند

 بشكل ادلهمة على العمل أوالً  عليهم وجيب ،شريكهم بعد أو رلموعتهم مع الفور على
 يفهمون أهنم حىت ىذا. شريكهم مع طلبةال جيتمع جديد، فرد على العمل وبعد فردي،

 اجملموعة أعضاء على االعتماد أو التبعية لديهم وليس فردي بشكل اجملموعة مهام حقا
 .اآلخرين
 

 (the power of two) إستراتيجية قوة المشاركة من مزايا. 6
 إسًتاتيجية قوة ادلشاركة فإن م،يتعلال كاسًتاتيجية ، Melvin L. Silberman رأي يف

(the power of two) منها عديدة شليزات ذلا: 
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 التفكَت مهارات إىل الثقة إضافة ميكنهم ولكن ،ادلعلم على كثَتًا طلبةال يعتمد ال( ٔ
 طلبةال من يتعّلمونو  متنوعة مصادر من ادلعلومات على والعثور هبم، اخلاصة

 .اآلخرين
 أفكار ودبقارنة لفظية بكلمات رىاأل أو األفكار عن التعبَت على القدرة تطوير( ٕ

 .أفكارىم أو اآلخرين
 قيودىم كل وإدراك اآلخرين، مع العمل على قادرين ليكونوا طلبةال مساعدة( ٖ

 .لديهم القصور أوجو مجيع وقبول
 .واجباهتم أداء يف مسؤولية أكثر ليكونوا طلبةال مساعدة( ٗ
 .التفكَت على التحفيز وتوفَت الدافع زيادة( ٘
 .االجتماعية القدرة عن فضال الدراسي التحصيل زيادة( ٙ

25 
 

 the power) إسًتاتيجية قوة ادلشاركة تنفيذ مع أنو نفهم أن ميكن ، أعاله الشرح من

of two) بشكل التفكَت يف نشاطًا أكثر يكونوا أن همميكن ادلعلم، على طلبةال يعتمد ال 
 .لدى الطلبة األكادميي األداء ربسُت وميكن اجملموعة، مهام عن وادلسئولُت مستقل،

 

 (the power of two) إستراتيجية قوة المشاركةعيوب من . 7
إسًتاتيجية قوة من  ميزة إىل باإلضافة إنو Melvin L. Silberman ميلفُت قال كما

 :ذلك يف دبا عيوب، من أيًضا يعاين فإنو ،(the power of two) ادلشاركة
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 للمشكلة سلتلفة زوايا من نظر وجهات ىناك يكون أن ميكن األحيان بعض يف. (ٔ
 .طويال وقتا يتطلب لذلك احملادثة، زلرفة تصبح حىت وردبا حلها، يتم اليت

 .مالءمة أقل ميالتعل جيعل الشركاء بُت والتشارك أزواج يف اجملموعات تقسيم مع. (ٕ
 على أكثر يعتمدون مهامهم يف مسؤولية األقل طلبةال جيعل اجملموعة، مع. (ٖ

 .بادلهمة القيام يف الرغبة دون لوحدىم يلعبوا حىت شركائهم
26

 

 

 للصف الثامن العربية اللغة رجمةت موادج. 
 طلبةال على جيب اليت الرئيسية والكفاءات األساسية الكفاءات مؤشرات تتضمن

 :يلي ما ربقيقها
 األساسية الكفاءة مؤشرات. 1

 االجتماعية البيئة مع التواصل يف اهلل كهدية بالنفس والثقة الصدق أمهية إدراك. (أ
 .وادلدرسة ادلنزل حول

 اللغة مهارات لتنمية اهلل من كهدية( جوىري) داخلي دافع بوجود اإلميان. (ب
 .العربية

 الدويل للتواصل كلغة العربية اللغة دلمارسة اهلل من كهدية الثقة موقف شلارسة. (ج
 اإلسالمية الكنوز لدراسة ومقدمة

 ادلنزل حول االجتماعية البيئة مع التواصل يف والثقة الصادق السلوك إظهار. (د
 .وادلدرسة
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 .اللغوية ادلهارات لتطوير( اجلوىري) الداخلي التحفيزي السلوك إظهار. (ه
 دراسة يف والتقدمي الدويل االتصال كلغة العربية اللغة شلارسة يف ادلسؤولية إظهار. (و

 .اإلسالمية الكنوز
 وفقا العربية واجلمل والعبارات الكلمات من واألفكار وادلعاين األصوات فهم. (ز

 .وكتابيا شفهيا كالمها ،السااعة وادلهنة :بادلوضوع ادلتعلقة للجمل
 وفقا العربية واجلمل والعبارات الكلمات من واألفكار وادلعاين األصوات فهم. (ح

 كالمهايف ادلدرسة والالعبون الرياضيون،   يومياتنا :بادلوضوع ادلتعلقة اجلمل ذليكل
 .وكتابيا شفهيا

ادلوضوع:  حول البسيطة والكتابية الشفهية ادلعلومات عن تعبَتات إظهار. (ط
 اللغة وعناصر النص بنية إىل اإلىتمام خالل منيف البيت وادلهنة الطبية،  يومياتنا

 .السياق ويف الصحيحة
 :ادلوضوع حول البسيطة والكتابية الشفهية ادلعلومات عن تعبَتات عرض. (ي

 .السياق ويف الصحيحة اللغة وعناصر النص بنية إىل اإلىتمام خالل منالساعة، 
 .السياق ويف الصحيحة اللغة وعناصر النص بنية إىل االنتباه خالل من

 :ادلوضوع حول البسيطة والكتابية الشفهية ادلعلومات عن تعبَتات عرض. (ك
 حقيقية ىي اليت ادلعرفة وعناصر النص بنية إىل االنتباه خالل منيف ادلدرسة،  يومياتنا

 .السياق ويف
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 :ادلوضوع حول البسيطة والكتابية الشفهية ادلعلومات عن تعبَتات عرض. (ل
 حقيقية ىي اليت ادلعرفة وعناصر النص بنية إىل االنتباه خالل منيف البيت،  يومياتنا

 .السياق ويف
 والفاعل ادلفرد : ادلفعولأسئلة عن الساعة : اجلملة اال مسية: اجلملة الفعلية 

 ٕٚ.: اجلملتان و أنواع اجلمعبو
 

 الرئيسية الكفاءة مؤشرات. 2
 بو يلتزم الذي الدين تعاليم وتقدير احًتام. (أ

 التسامح) والرعاية وادلسؤولية واالنضباط الصادق السلوك وتقدير احًتام. (ب
 والطبيعية االجتماعية البيئة مع الفعال التفاعل يف والثقة واجملاملة( ادلتبادل والتعاون

 .والوجود العالقات نطاق ضمن
 حول الفضول أساس على( واإلجرائية وادلفاىيمية الوقائعية) ادلعرفة وتطبيق فهم. (ج

 .للعُت تظهر اليت واألحداث بالظواىر ادلرتبطة الثقافية والفنون والتكنولوجيا العلوم
 التوتَت، الفوز، باستخدام،) خرساين مصراع يف والتفكَت العرض اإلدارة،. (د

 تعّلمو يتم دلا وفًقا ،(التأليف الرسم، العد، القراءة، الكتابة،) ورلّرد( وصنع التعديل،
 .نظرية/  النظر وجهات مجيع يف األخرى وادلصادر ادلدرسة يف
 الًتكيب.. (ه

28 
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 منهج باستخدام ٕادلدرسة ادلهاجرين الثانوية  يف ادلستخدمة العربية الكتب يف
 اليت للفصل الدراسي االول لدى الطلبة تدريسها يتم اليت العربية ادلواد تتضمن ،ٖٕٔٓ

 :الثامن الصف طلبة تدريسها يتمس
 الساعة - األول رس الد

 ادلدرسة يف تنايومي - الثاين الدرس
 البيت يف تنايومي -الثالث الدرس
 ادلهنة -الرابع الدرس
 :الثامن الصف طلبة تدريسها يتمس اليت ثاينللفصل الدراسي ال العربية ادلواد أما
 الرياضيون عبون الال -اخلامس الدرس
 الطبية ادلهنة - السادس الدرس
 التداوي -السابع الدرس

 يتمس اليت للفصل الدراسي االول العربية ادلواد ويف ىذه احلالة ركزت الباحثة إىل
 يف البيت. تنايومييف ادلدرسة و  يومياتنا حول الثامن الصف طلبة تدريسها

 :يلي كما ىي ادلدرسة يف تنايوميب ادلتعلقة ادلواد
 ِفْي الَمْدَرَسة

هَ َو َيْدُرُس ِفْي ِإْحَدى اَلمدَىَذا َأْحَمُد ىُ  ْسََلِميَّة َيْدُرُس ِفي ْ َرًة، اَرُس الْمتُ َوِسَطة َاإلِْ ا ُدُرْوًسا َكِشي ْ

ُرَىا. َوَيْدرُ َوِىيَ  َعبَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َوالُجَغَراِفيَا َوَغي ْ ُسْو َكَذِلَك : الِدْيُن ْاإِلْسََلِميَّ َواْلُعُلْوُم الطَِبي ْ
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زِّيَُة. َوَيْدُرُس َأْحمَ  ْوِم اللُّغَات، َوِىَي اللَُّغٌة اإِلْنُدْوِنسَية َواْللَُغُة الَعربَ يَِّة َواللََّغُة ِإْنِجِلي ْ ُد َوَأْصِدقَاُؤُه ِفْي اْلي َ

 َحَواِلْي َثماَِنْي ِحَصَص ِدرَاِسيَِّة.

ابَِعة، َوتَ ْنَتِهْي الِدرَاَسِة ِفْي الَعاِشَرِة َوالرَُّبِع.  طلبةال اَعِة السَّ ُهْم ِفْي السَّ ِعْنَدُىْم  يَ ْبَدُؤْوَن ِدرَاَست َ

ًة َثََلَث ِاْسِتَراَحِة ِمْن الَعاِشَرِة َوالرُّبُِع ِإلَى ا لَعاِشَرِة َوالِنْصِف. ثُمَّ يَ ْرِجُعْوَن إَلَى الصَِّف َمَرًة ثَانَِيًة ِلُمدَّ

ُعْوَن ِإَلى بُ يُ ْوِتِهْم. رَاَسِة، َوبَ ْعَد َصََلِة الظُْهِر يَ ْرِجي ْ  َساَعاًت ِللدَّ

 

 رسةانشطتي في المد
َرٌة اَنَا فَ ْوَزن،َ واَنَا تِْلِمْيُذ ِفْي الَفْصِل الثّاِنْي  َلَها َمْكَتَبٌة َكِبي ْ َرة ٌ ِمْن الَمْدَرَسِة الثَاَنِويَِة. ّمْدَرَسُة َكِبي ْ

َها َتََلِمْيُذ َوَأَساتِْيُذ. ِعْنِدي َصِدْيًق ِاْسُمُو َصاِلٌح. َرٌة َوَيْدُخُل فَ ي ْ ُىَو  َأْيًضا. ِفْي الَمْكَتَبِة ُكُتٌب َكِسي ْ
ِنْي. ُىوَ َيْذَىُب ِاَلى الَمْكَتَبِة ِفْي ِحَصِة ْاإِلْسِتَرَحِة. ُىَو يُِحُب ِقَرَاُة َتََلِمْيُذ ُمْجَتِهٌد ِفْي الَفْصِل الثَا

ْفِسْير َو ِكتُاُب الَتارِْيخ وَِكتُاُب اِلريَاِضَياِت وَِكتُاُب الِجَغرَ  َهاِكتُاُب الت َ اِفيَا اْلُكُتُب الَمْوُجْوَدِة ُىَناَك،ِمن ْ
َرَىا.  َواْلَحِدْيِث َوَغي ْ

َنِوَعَة. َأْنُظرخ ِاَلى َفاِطَمة  كتبة المدرسة تَلميذ.ِفْي المِ  ُىْم يُرِْيُدْوَن َأْن يَ ْفَهُمْوا الُعُلْوَم الُمت َ
َرا ِكَتاَب الُلَغُة الَعَربِيَّ   ةِ َوَزْىَرة ُىَما تَ ْقَرَاِن ِكَتاٌب الَتارِْيِخ ْااِلْسََلِميَّ َوتُِرْي َداِن َاْن َتْسَتِعي ْ

 :يلي كما ىي البيت يف تنايبيوم ادلتعلقة ادلواد
  طلبةمن يوميات ال

أنا طالب في المدرسة المتوسطة اإلسَلمية.  استيقظ من النوم في الساعة الرابعة و الربع 
صباحا. أتوضأ ثم  أصلى الصبح في المسجد جماعة. وبعد الصَلة أقرأ القران في غرفة المذا  
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حم، ثم أر األسنان با لفرشة و أو ست ب إلى الحمام وأنظفىالدروس. أذكرة أو أذاكر بعض 
 ب إلى المدرسة بعد تناول الفطور.ىتدي مَلبس المدرسة. أذ

وفي المدرسة،  أقضى األيام الدراسية في جد ونشاط. ثم أر جع إلى البيت بعد صَلة 
 الظهر في مصلى المدرسة.

لي وبالت تريح قليَل ثم أصلي العصرفي البيت، بعد تناول الغداء في غرفة األكل. أس
أذاكر بعض دروسي أو أتحدت مع أفراد أسرتي. أصلي المغرب و العشاء جماعة في مسجد 
قريب من بيت. وبعد ذلك أذاكر بعض دروسي و أعمل الواجبات المنزلية. و أحيانا أشاىد 

 التلفزيون قليَل و أستمع إلى األخبار. ثم أنام  مبكرا ألستيقظ من النوم مبكرا.
 

 لية  اليوميةمع

فال مثلي يذىب مبكرا طاأل ائع ألى السوق، بينماضيوم أساعد أبي و أمي إلعداد الب كل
مدرسة، احيانا اشعر باالستحياء عندما التقي بهوالء األطفالفي وطريقي ألى السوق، لكن ألى ال

 .بي للبحث عن األرزاق اىم من ذ لكفي نفسي مساعده أمي و أ
ثعود أمي و أبي من السوق،  الطعام في المطبح ثمانا أطببخ بعد الرجوع من السوق أخي

 أل غمال أمي بعد رجوعها من السوقأو في بعض األحيان اغسل المَلبس تخفيفا 

 ب مع أصدقائي في الملعب القريب من بيتي،عفي المساء قد أجد فسحة لل
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 الباب الثالث
  بحثال طريقة

 
 أ. طريقة المنهجية للبحث

 البحث نوع. 1
 ،البحث فشل أو صلاح يف ىاما عنصرا ةقيالطر  استخدام يصبح ،حبث كل يف

 العمل بحثال ىو الباحثة قبل من جريست الذي البحث نوع إن. ىذا البحث وكذلك
 اليت ادلشكالت وحل وكشف لتطوير( (Classroom Action Recearch) للفصل الدراسي

 .الفصل داخل ميالتعل يف حتدث
 ىو ((Classroom Action Recearch) للفصل الدراسي العمل بحثال فهم إن

 وضع يف التعليم يف الفاعلة اجلهات هبا تقوم اليت الذايت التفكَت أنشطة أشكال من شكل
 ذلذه فهمهم(. ب التعليمية، شلارساهتم(. أ: حول والعدالة العقالنية لتحسُت تعليمي

 .ادلمارسات ىذه تنفيذ يتم الذي الوضع(. ج و ادلمارسات،
1 

 التعليم عملية على دلعرفة ىو ةادلؤلف بو قومست الذي البحث فإن أعاله، الفهم من
 ميكن حبيث ،الطلبة أمام ادلعلم من ادلواد تسليم يف الدراسي الفصل يف وفحصها موالتعل  
 إجراءات تنفيذ خطوات ختتلف. الدراسي الفصل يف ميالتعل عملية صلاح مستوى معرفة

 :يلي كما ىي ادلبدأ حيث من ولكن كبَت، بشكل الفصل
2 

 
                                                             

1
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),  hlm. 46. 
2
Ibid., hlm. 82-109 



32 
 

 ادلشاكل وحتليل حتديد. (أ
 ادلشاكل صياغة. (ب
 العمل فرضية صياغة. (ج
 عليهم وادلشرفُت ألعماذلم خطط ياغةوض. (د
 ومراقبتو إجراء اختاذ. (ه
 والتفسَت منغوال. (و
 البيانات حتليل. (ز
 الدراسي لللفص العمل البحث ومصداقية البيانات صحة من قيالتحق. (ح
 .البحث نتائج تقرير. (ط

 ،رسم البياين ادلختلفة مع العملي البحث من منوذج ناقشوا الذين اخلرباء وبعض
 ادلراحل حددان الذان Mc Taggart و Kemmis من دورة صورة أخذت الباحثة ولكن
 :وىي البحث، يف عادة ادلستخدمة األربع
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 االوىل والدولرة الثانية لدورةل/  البياين الرسم: الصورة
 

 
 

 Mc Taggart. 3 و Kemmis من PTK منوذج: 1 الصورة
 

 ((Planning) العمل خطة ترتيب: االولى المرحلة
. العمل تنفيذ مت وكيف وَمن، وأين، ومىت، ودلاذا، ما، ةالباحث شرحت ادلرحلة، ىذه يف

 إجراءات تتخذ اليت األطراف بُت أزواج يف الواقع يف ادلثايل العملي البحث إجراء يتم
 البحث ىو الطريقة هبذه اخلاص ادلصطلح. العمل إجراء عملية يراقبون الذين وأولئك

                                                             
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010),  hlm. 137. 
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 الذاتية ادلراقبة عنصر لتقليل ادلبذولة اجلهود بسبب مثالية الطريقة ىذه إن ويقال. التعاوين
 .ادلالحظات دقة ونوعية

 

 (Acting) تنفيذ العمل: الثانية المرحلة
 زلتويات عمل أو تنفيذ ىو الذي التنفيذ ىي اإلجرائي البحث من الثانية ادلرحلة

 ىو نتذكره أن جيب الذي الشيء. الدراسية الفصول يف إجراءات ترتدي واليت التصميم،
 يف صياغتو مت ما إطاعة وزلاولة ادلعلم ُمنفذ يتذكر أن جيب الثانية، ادلرحلة ىذه يف أنو

 من التصحيح، ىذا يف. عتيًقا وليس أيًضا، صحيًحا يكون أن جيب ولكن التصميم،
 كل مع ىناك عالقة حبيث بعناية والتخطيط التنفيذ بُت العالقة يف النظر أيضا الضروري

 .نواي
 

 (Observing) المالحظة: الثالثة المرحلة
 أقل الواقع يف تكون ادلراقبون هبا يقوم اليت ادلالحظة أنشطة أن ىي الثالثة ادلرحلة 

 نفس يف تتم أن جيب ادلالحظة ألن عملال تنفيذ مع ادلالحظة تنفيذ يفصل إذا مالءمة
 .ادلراقبُت أيضا ىم الذين ادلعلمُت لتنفيذ فرص لتوفَت الثالثة ادلرحلة اسم إعطاء يتم. الوقت

 

 (Reflecting) تأملال: الرابعة المرحلة
 من يأيت تأملال مصطلح. عملو مت ما صياغة إلعادة نشاط ىي الرابعة ادلرحلة

 نشاط يعترب. (pemantulanتأمال ) إندونيسي إىل ُتًتجم اليت ،Reflection اإلصلليزية الكلمة
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 دلناقشة ةالباحث يواجو مث إجراء، اختاذ من ادلنفذ ادلعلم ينتهي عندما جًدا مناسًبا ىذا أملالت
 .العمل خطة تنفيذ

 واحدة دورة أي دورة، لتشكيل عناصر العمل يف لبحثذا اذل األربع ادلراحل دتثل
 التخطيط مرحلة من واحدة دورة إذن،. خطة االوىل إىل تعود واليت ادلتتالية، األنشطة من
 ىذا يف مذكور ىو كما" العمل شكل" بـ مرتبطا كان إذا. تقييم سوى ليس و ،التأمل إىل

 .الدورة تلك ىو العمل شكل بو يقصد ما فإن الوصف،
4

 

 
 البحث موقع. 2

 اختيار مت. المبونج بندر باصلانج مدرسة ادلهاجرين الثانوية يف البحث ىذا إجراء مت
 :وىي ، اعتبارات عدة ىناك كانت حيث للبحث كمكان ادلوقع ىذا

 مدرسة ادلهاجرين الثانوية يف (PPLالعمل اخلرة يف اليدان ) بتنفيذ الباحثة تقام( أ
 .البحث يسهل شلا ، المبونج بندر باصلانج

  المبونج بندر باصلانج مدرسة ادلهاجرين الثانوية يف وادلدرسُت ادلدرسة رئيس( ب
 .)إلقبال الباحثة تنفيذ البحث( جداً  مفتوحان

 غَت تزال ال ادلستخدمة االسًتاتيجيات ألن ميالتعل يف نشاطًا أقل الطلبة يكون( ج
 .صحيحة

 ويستخدم لالىتمام إثارة أقل يزال ال اآلن حىت إصلازه مت الذي ميالتعل( د
 .ميالتعل يف للمشاركة حتفيزًا أقل الطلبة يكون لذلك رتيبة، اسًتاتيجية

                                                             
4
Suharsimi Arikunto,  et., all. Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm. 

17. 
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 يستخدموا مل السابق يف ،المبونج بندر باصلانج مدرسة ادلهاجرين الثانوية يف( ه
الًتمجة  على القدرة تعزيز يف (The power of Two) ادلشاركةقوة  اسًتاتيجية أبًدا
 .العربية اللغة

 

 البحث . موضوع3
مدرسة  يف 2الصف الثامن  الطلبة من ىذا البحث يف ادلوضوعات كانت

 طلبة 17 تفاصيل مع طالبا، 34 عددىا بلغ اليت المبونج بندر باصلانج ادلهاجرين الثانوية
 ىو( 2) 2الصف الثامن  أن اعتبار على ادلوضوع ىذا يف البحث ويستند. طالبات 17 و

 كبَت بشكل مهتًما الطفل يكون ادلرحلة، ىذه ويف التفكَت، يف األوسع التنموية ادلرحلة
 الكبَت االىتمام ترقية على قادرة وسيلة إىل الطلبة ونجحيتا احلالة، ىذه ويف. مبالتعل  
 يتم الطلبة ىؤالء أن ىو آخر سبب. لدى الطلبة مالتعل   نتائج أيًضا ترقية حبيث م،بالتعل  

 ومل فردي بشكل يتصرفون يزالون ال يالتعلم عملية يف ألهنم حبثية كمواضيع اختيارىم
 (the power of two) قوة ادلشاركة اسًتاتيجية اعتماد يؤدي أن ادلأمول ومن. التعاون يفهموا

مدرسة  يف لدى الطلبة العربية اللغة على مهارة الًتمجةىذه اسًتاتيجية ميكن أن ترقي 
 .المبونج بندر باصلانج ادلهاجرين الثانوية

 

 البيانات جمع طريقةب. 
 يف البيانات مصدر تسليم الضروري من البيانات، مجع طريقة تنفيذ كيفية شرح قبل
 تطبيقب العربية اللغة مهارة الًتمجة ترقية ىو ىذا البحث يف ادلوضوع أن ومبا. ىذا البحث

مدرسة  يف 2الصف الثامن  لدى الطلبة (the power of two) قوة ادلشاركة اسًتاتيجية
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 (2) 2الصف الثامن  طلبةىو ال البيانات مصدر مث ،المبونج بندر باصلانج ادلهاجرين الثانوية
 ماستخدا البيانات مجع يف (2) 2الصف الثامن  يف عربيةال لغةال ومعلم شخصا 34 من

 :التايل النحو على طريقة
 المالحظة طريقة(. 1

 مع منهجي، بشكل تتم اليت البيانات جلمع واعي جهد ىي ادلالحظة طريقة إن
 مث للمتغَت، مقياس على احلصول ىدف ذلا يكون تقريًبا ةقيطر  فكل موحدة، إجراءات

 .بادلتغَتات التمسك ىو للمالحظة الرئيسي اذلدف
 ىي ىذا البحث يف الكائنات بينما 5

 على للحصول المبونج بندر باصلانج مدرسة ادلهاجرين الثانوية يف 2الثامن الصف 
 the) قوة ادلشاركة اسًتاتيجية تطبيق خالل من العربية اللغة مهارة الًتمجة حول بيانات

power of two)، اليت البيانات استخدام يتم. ميالتعل مرافق حالة مثل ادلدرسية، وادلرافق 
 البيانات مجع ةقيطر  تستخدم بينما كتشكيالت، ادلالحظة من عليها احلصول يتم

 .ثانوية بيانات كمصادر األخرى
 

 االختبار طريقة (2
 احلقائق: وىي أنواع ثالثة إىل بحث ميكن تقسيمهاال يف تظهر اليت بيانات كل

تستخدم  اختبار  ،البحث كائن قدرة وحجم الغياب أو الوجود قياسل والقدرة واآلراء
 قياس: أخرى أمور بُت من األساسية، ادلهارات لقياس اختبارات شكل يف األدوات

 .جرا وىلم اخلاصة، ادلواىب اختبار ،الرغبة اختبار ،( IQ) الذكاء
6 

                                                             
5
 Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 265 

6
Ibid., hlm. 266 
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 باصلانج مدرسة ادلهاجرين الثانوية يف 2للصف الثامن  االختبار ةقيطر  استخدام
 على حلصول األساسية القدرة قياسل ةقيطر  ىحدإ ىو لبحثا كموضوعالمبونج   بندر

 the) قوة ادلشاركة اسًتاتيجية تطبيق خالل من العربية اللغة مهارة الًتمجة حول بيانات

power of two.) 
 

 التوثيق طريقة (3
 شكل يف ادلتغَتات أو األشياء عن بيانات على العثور يف التوثيق طريقة تكمن

 واحملاضر، والنقوش، واجملالت، والصحف، والكتب، والنصوص، مالحظات،
 .ذلك إىل وما األعمال وجداول وادلذكرات، واالجتماعات،

7 
 خطابات أو الرمسية الرسائل من رلموعة ىو ىنا بالتوثيق ادلقصود آخر، مبعٌت

 .اخلدمة أو ادلكتب
 احلقائق تدعم اليت الرمسية الرسائل من رلموعة ىي التوثيق أن الواضح ومن

مدرسة ادلهاجرين  إنشاء تاريخ شكل يف ىذا البحث يف ادلطلوبة البيانات أو البحثية
 ادلعلمُت، عدد عن بيانات ،الطلبة عدد عن بياناتو  المبونج بندر باصلانج الثانوية
 .التحتية والبنية للمرافق التنظيمي اذليكل

 

 البيانات تحليل طريقةج. 
 تقنية اختاذىا مت اليت اإلجراءات من عليها احلصول مت اليت البيانات حتليل مت

 the power of) قوة ادلشاركة اسًتاتيجية أن بتطبيق تبٍتل  لضمان النوعي الوصفي التحليل

two) لدى الطلبة العربية اللغة مهارة الًتمجة ترقي أن ميكن. 
                                                             

 
7
Ibid., hlm. 274. 
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 من والوثائق وادلقابالت ادلالحظات من تتكون اليت النوعية، البيانات حتليل يتم
 اجلهود" ىو النوعي الوصفي التحليل فإن ،Lexy J. Moleong لـ وفًقا. النوعية الناحية
 على والعثور لإلدارة، قابلة وحدات إىل وفرزىا البيانات، مع العمل خالل من ادلبذولة

 8". آلخرينل إخباره ميكن ما وحتديد تعلمو، يتم وما مهم ىو ما واكتشاف األمناط،
 البيانات تخفيض(. 1

 على والًتكيز الرئيسية، األشياء واختيار تلخيص، يعٍت البيانات فيضخت
. الضرورية غَت األشياء وجتاىل وأمناط موضوعات عن والبحث مهمة، أشياء

 الباحثة على وتسهل واضحة، صورة ستوفر اليت مت ختفيضها البيانات فإن وبالتايل،
 .األمر لزم إذا عنها والبحث البيانات، مجع عمليات من مزيد جراءإل

 

 البيانات عرض(. 2
 موجزة، أوصاف شكل يف البيانات عرض يتم أن ميكن النوعي، البحث يف

 استخداًما األكثر والبيانات ذلك، شابو وما الفئات بُت وعالقات وسلططات،
 .السردي النص ىي النوعي البحث يف البيانات لتقدًن

 

 االستنتاج رسم(. 3
رسم  ىو Huberman و Miles وفقا النوعية البيانات حتليل يف الثالثة اخلطوة

 على العثور يتم مل إذا تتغَت وسوف مؤقتة، ادلقدمة األو ل االستنتاج زالي ال. االستنتاج
 .البيانات جلمع التالية ادلرحلة تدعم قوية أدلة

9
 

                                                             
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 248. 

9
Sugiyono, Op. Cit., hlm. 338-345  
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 بندر باصلانج مدرسة ادلهاجرين الثانوية يف ادلسح قبل ما مالحظات على بناء
ة الباحث ىل ددحت كما. الطلبة قيمة حتديد يف likert مقياس باستخدام المبونج
 أنو يعٍت وىذا ،77 (KKM) للمتطلبات األدىن احلد معايَت يف التحديد ال أم ناجحة

 معايَت إن. ةجحان اإهن القول فيمكن ، KKM تتجاوز درجة على الطلبة حصل إذا
 .KKM إىل يصلون الطلبة من: 87 ىي likert مقياس على القائم البحث صلاح

 جدا جيد: =  177 -:  87
 جيد: = 79 -: 67
 كفى: =   59 -:  47

 أقل: =  39 -:  7
 :بالصيغة معاجلتها تتم م،يالتعل عملية يف الطلبة أنشطة نسبة حلساب

10 
p =

 

 
       

f    =االختبار لنتائج القيمة/ النسبة على للحصول ادلطلوب الًتدد 

N  =األفراد من العديد/  الًتدد عدد 
P  =ادلئوية النسبة رقم 

 

                                                             
10

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 43. 
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 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج

 
 البحث الموقع وصف. أ

 المهاجرين مدرسة الثانويةل تأسيس تاريخ. 1
يف ذلك الوقت حتت  باصلانج، ميناء عامل أمُت يف تغيَت ىناك كان ٜٚٚٔ عام يف

. بيوت ٓ٘ من( ADPEL) ادليناء إدارة من وبدعم( YUKA) كارياأوساىا   مؤسسة الرعاية
 اجتماعًيا استشاريًا اجتماًعا احمللي اجملتمع عقد الوقت، ذلك يف البيت الكم احتل أن بعد

 .متوقعةمرافق للعبادة  كانت بينما بانتُت قبائل كانوا السكان غالبية ألن مسجد إلنشاء
 على مرارًا( دمييايت إدمي والسيد زين. م السيد) اجملتمع قادة دأب مسجد، إنشاء بعد

 للتعليم كوسيلة الفور على مدرسة تأسيس أجل من أخرى مرة للتشاور اجلمهور دعوة
 حيث للغاية ثقيل عبء العاملُت ألطفال ادلدرسة ذلك الوقت يف نعرف كما ألطفاذلم

 .أعبائها على ادلعدات من وغَتىا ادلدفوعات تؤثر
مث  و مرحض واحد بعدد الفصل ثالثة فصول ادلدسة بناء مت ،ٜٔٛٔ عام يف لذلك،

 من ادلبٌت افتتاح مت ٕٜٛٔ فرباير ٕٛ يف( Pendatang) ادلهاجرين دبدرسة يسمى ادلدرسة
 (.الدكتورندس أزتد شاطيب) المبونج بندر مدينة دين مكتب رئيس قبل

 إىل األول للفصل اجلدد طلبةلا قبول ىناك كان ٖٜٛٔ/ٕٜٛٔ الدراسي العام يف مث
 مت ٜ٘ٛٔ أبريل ٘ٔ يف التحديد وجو على ،ٜ٘ٛٔ عام يف. طالبا ٜٓ وجدتو  الثالث
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 تسمية مع ٜ٘ٛٔ/ ٘ٓ  Jen Merdin SHرقم كاتب العدل  مع األساس مؤسسة تشكيل
 (.YPA) ادلهاجرين لتعليما مؤسسة
 RK ٔ أيضا ساعدت ٜٜٔٔ عام ويف lkal ٔ أيضا ساعدت ٜٜٛٔ عام يف مث

 ٓٓ Wh / ٙ / PP. إنشاء برقم االذن الثانوية ادلدرسة تأسيس مت ٜٜٗٔ عام يف أخَتا
 ذلك يف ٜٜٚٔ أبريل ٕٔ يف ،ٜٖٕٕٙٓٓٔٚٛٔٔ  NSM مع ٜٜٚٔ/ٕٔٔ/٘

 وزارة من RK ٔ ىناك كان ٕٔٓٓ عام ويف النهار يف التعليم درسة الثانويةادل تنفيذ الوقت
 للدراسة مدرسة الثانوية بدأت لذلك درسة الثانويةدل المبونج بندر مدينة يف الوطنية الًتبية

 .اآلن حىت الصباح يف
 

 والرسالة الرؤية. 2
 الرؤية( أ

 بالدين تتميز عامة متوسطة كمدرسة ادلهاجرون درسة الثانويةادل حتقيق. (ٔ
 .وشعبية إسالمية جودة وذات اإلسالمي

 ولةوالد للدين فيدينادلو  سؤولُتادلو  اىرينادلو  ذكيُتالو  لخلصُتادل الطلبة خلق. (ٕ
 .الناس حلم ويصبحون واألمة

 الرسالة( ب
 .جملاالهتم وفقا الفنيُت وادلوظفُت ادلعلمُت رقية مهنيةت. (ٔ
 ادلكونات رتيع أداء رقيةوت تعزيز. (ٕ
 .والالصفية األكادميية اجملاالت يف الطلبة حتصيل رقيةت. (ٖ
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 واخلارجي الداخلي الصعيدين على ادلوظفُت بُت ادلتناغمة العالقات رقيةت. (ٗ
 .والتعلم التعليم أنشطة لدعم زلاولة يف التحتية والبنية ادلرافق رقيةت. (٘

 (المدرسة الغرض من) التعليمية الوحدة من الغرض( ج
 يف واجلودة والتكنولوجيا العلم لديهم الذين وادلوظفُت وادلعلمُت الطلبة إنشاء

 .التفويض تنفيذ يف وادلسؤولة  األكادميية اجملاالت
 

 الجغرافي الموقع. 3
 كارانج ماريتيم ،ٕ رقم سوكارنو ىتا شارع تقع يف ادلهاجرين الثانويةمدرسة 

ادلراكب اخلاص  خالل من ادلدرسة موقع إىل بسهولة الوصول ميكن. المبونج بندر باصلانج
 ادللكية حقوق مع) ًتام ٖٕٛٔ مساحة تبلغ دلدرسة ادلهاجرين الثانوية العام، وادلراكب

 .ادلادية ادلرافق سلتلف تدعمها اليت( االستلخدام حلقوق
 

 مدرسة ادلهاجرين الثانوية:     ادلدرسة اسم
 YUKAعقدة  ٖٓ رقم ىاتا سوكارنو شارع:   العنوان

  كارانج ماريتيم
 باصلانج/  ماريتيم كارانج:    ادلقاطعة/  القرية

 المبونج بندر:      ادلدينة
 (ٕٖٙٔٚ) ٕٔٚٓ:     رقم اذلاتف

 التعليمية ادلهاجرين مؤسسة:   (خاص) ادلؤسسة اسم. ٔ
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كارانج  YUKA ٖٓ رقم ىاتا سوكارنو شارع:  . اذلاتف رقمو  ادلؤسسة عنوان 
  ماريتيم

ٕ   .NSS / NSM / NDS  : ٕٕٖٜٔٔٛٚٔٓٓٙ 
 ب معتمد:  االعتماد مستوى. ٖ
 ٜٜٗٔ:  التأسيس سنة. ٗ
 ٜٜٗٔ:  التشغيل سنة. ٘
 ادلؤسسة:  (خاص) األرض ملكية. ٙ

 االستلخدام حق:   األرض حالة. (أ
 مًتا ٕٜٕ،ٔ:   األرض مساحة. (ب

 مؤسسة:    البناء. حالة ٚ
 ٜٜٗٔ/ٕٗٔٔ / ٘.ٓٓ.Wh / ٙ / PP:   البناء تصريح. (أ

 مًتا ٛٔٙ:  ادلباين رتيع مساحة. (ب
  

 الموضوع/  الدراسة ومجال ،ية للمعلمينالتعليم حالة ، المعلم بيانات. 4
 بندرالمبونج باصلانج  ادلهاجرين الثانوية مدرسة يف احلاليُت ادلعلمُت بيانات تتكون

 :التايل النحو على بيانات مع واحد، مدين وموظف تشريف ٕ٘ من
 /NIP / NUPTK اسم رقم

PegID 
التعليم 
 االخير

 البيان الموضوع

ٔ F. Widiya Astuti, 

S.Pd.I 
5058761662300023 S1 

STAIM 
 رئيس ادلدرسة -

ٕ Lisma Juwita, S.Pd 197510102005012011 S1 FKIP ٔتاسع ويل الفصل ال اللغة االنزليجية  
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ٖ Drs. Sobirin 8551739642200002 S1 IAIN اللغة العربية   

ٗ Suyitno,  S.Pd.I 1559750652200020 S1 

STAIM  
 نائب ادلنهجية فقو

٘ Farida Agustumi 

K,S.Ag 
6150752654300033 S1  IAIN  العربيةاللغة   

ٙ Siti Rohimah, 

S.Pd.I 
3937756660300002 S1 IAIN  فن الثقافة BP 

   عمل اليد       

ٚ Lailatul Qomaria, 

S.Pd 
4660763664300042 S1 

STKIP 
 بيت ادلال الرياضيات

ٛ Herlina, S.Ag 3047746651200003 S1 IAIN  ٖتاسع ويل الفصل ال يةادلوجهةعلم  

ٜ Anzila Diana, 

S.Pd.I 
2444763666220002 S1 IAIN ٗتاسع ويل الفصل ال تاريخ االسالم  

 
      

القران 
   واحلديث

ٔٓ 
Hasti Efriana, S.Pd 9259768669220003 S1 

STKIP 

اللغة 
 BP االندونسية

ٔٔ Robiah, S.Pd.I 0637742643300082 S1 

STAIM 
ٔثامن ويل الفصل ال عقيدة وأخالق  

ٕٔ 
Siti Jubaidah, S.Pd 1345762668300003 S1 

STKIP 

اللغة 
 رئيس المكتبت االندونسية

ٖٔ Vera Selviani, S.Pd 6243761662210103 S1 UT ٖثامن ويل الفصل ال اللغة االنزليجية  

 مشرف ادلنظنة        
ٔٗ Aisyah Setiawati 10807307195001 SMA رئيس االدارة فن الثقافة 
ٔ٘ Jajat Gusdrajat, 

S.Ip 
4458744647200013 S1 

UMBL 
   الرياضة

ٔٙ Erna Purnama Sari, 

S.Pd 
2342748647300003 S1 

UNILA  
 نائب الطالبية تعليم ادلواطُت

ٔٚ Opi Septiani, S.Pd 10807311186001 S1 IAIN ٕتاسع ويل الفصل ال علم العلومية  

ٔٛ Sri Haryani. S.Pd 1360758660300043 S1 UT  نائب ادلرافق يةادلوجهةعلم 
ٜٔ Dini Apriani -- S1 IAIN 

(pro) 
ٔثامن ويل الفصل ال الرياضيات  

ٕٓ 
Iin, S.Pd.I 3054761662300043 S1 IAIN 

القران 
 واحلديث

ٕثامن ويل الفصل ال  

ٕٔ Erliza, S.Ag 6341746650300013 S1 IAIN ويل الفصل السابع تعليم ادلواطُت ٕ  

ٕٕ Erika Yuliane, 

S.Pd 10807307194001 
S1 UIN 

RIL 
 موظف االدارة الرياضيات

 Rohis عمل اليد       
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ٕٖ Windarti, S.Pd 10807307190002 S1 IAIN ٖويل الفصل السابع  علم العلومية  
ٕٗ Siti Badriyah, 

S.Pd.I 
10807307191001 S1 IAIN اللغة العربية  

ٕ٘ Gistiani -- SMA - موظف ادلكتبة 
ٕٙ Rengga Purna 

Yuda, S.Pd   
S1 

UNILA  
 اللغة احمللي

  

 المبونج بندر  باصلانج دلهاجرينا الثانوية درسةدل اإلدارية الوثائق: ادلصدر
 

 عدد الطلبة بيانات. 5
 :التايل اجلدول حسب السنوات بُت الطلبة عدد حول بيانات

عام 
 الدراسي

عدد الطلبة 
 الجدد

 عدد إجمالي فصل التاسع فصل الثامن فصل السابع
عدد 
 الطلبة

عدد 
 الفصل

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الفصل

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الفصل

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الفصل

2013/ 
2014 68 66     2 96 3 56 2 218 7 
2014/ 
2015 98 88 3 62 2 94 3 244 8 
2015/ 
2016 100 88 3 91 3 66 2 245 8 
2016/ 
2017 130 126 4 87 3 78 3 296 8  
2018 68 90  3   108 4 128 3 318 10 

 المبونج بندر  باصلانج دلهاجرينا الثانويةدرسة دل اإلدارية الوثائق: ادلصدر
 

 التحتية والبنية المرافق بيانات. 6
 ٗ لديها ،بندرالمبونج باصلانج ادلهاجرين درسة الثانويةدل التحتية والبنية ادلرافق حاليا

 مناسبة) جيدة حالة مع ،واحد مسجد  و واحدة مكتبة  ،واحد مكتب  دراسية، فصول
 (.لالستلخدام
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 فسد خفيف فسد شديد جيد عدد غرف حالة

  -  -  4 4 فصل
 -  -  1 1 مكتب

 -  -  1 1 مكتبة
 -  -  -  -  فن

 - - - - مأمل
 - - - - غرفة االدارة

   1 1 مسجد

 المبونج بندر  باصلانج دلهاجرينا الثانويةدرسة دل اإلدارية الوثائق: ادلصدر
 

 بندر باصلانج ادلهاجرين الثانوية مدرسة ملف عن ادليدانية البيانات فإن ، وىكذا
 . ٕالثامن الصف يف ثالبح إجراء على فقط الباحثةة ركزت ، احلالة ىذه يف مث ،المبونج

 

 البحث نتائج ب. وصف
 العمل قبل األولية البيانات. 1

اسًتاتيجية قوة ادلشاركة  تطبيق قبل ةالباحثة اختذهتا اليت األولية اخلطوة كانت
(The Power Of Two) التحضَت سابقة أنشطة شكل يف األولية ادلالحظة إجراء ىي 

 أن ادلعروف من ا،إجراهت مت اليت ادلالحظو نتائج من. الًترتة لقدرة األولية احلالة لتحديد
 ،باصلانج بندر المبونج  ادلهاجرين الثانويةدرسة دب ٕالثامن الفصل يف العربية اللغة معلم

 ادلواد تسليم عملية على تركز اليت ميالتعل اسًتاتيجية وىي Expository اسًتاتيجية يطبق
 النحو على ادلواد إتقان من الطلبة دتكُت هبدف الطلبة من رلموعة إىل ادلعلم من شفهًيا
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 ادلوجو ميالتعل هنج أشكال من شكل ىي ىذه التوضيحية ميالتعل اسًتاتيجية إن. األمثل
 للغاية، ومهيًما مهًما دورًا ادلعلم يلعب اإلسًتاتيجية ىذه يف ألنو وذلك للمعلمُت،

 طلبة يف نقًصا يسبب الذي الوضع ذلذا ادلعلم نقلو ما وينقحون فقط يستمعون الطلبةف
 .التايل اجلدول يف كما العربية،اللغة  ًترتةل

 2 الجدول
 الثانوية   مدرسةالب 2الثامن الصف مهارة ترجمة اللغة العربية لدى الطلبة اختبار تلخيص إعادة

 إستراتيجية تطبيق قبلبانجانج بندر المبونج المهاجرين 
 (The Power Of Two) قوة المشاركة 

 
 عدد الطلبة KKM رقم

 (% 35,29) 12 كامل ٔ
 (% 64,71) 22 مل يكمل ٕ

 (%100) 34 عددك
 

 طالًبا ٕٕ وىناك أكملوا، (ٜٕ,ٖ٘)% طالًبا ٕٔ ىناك أعاله، اجلدول من
 زالت ما العربية اللغة مهارة الًترتة لدى الطلبة أن ىذا يوضح. كامل غَت (ٔٚ,ٗٙ)%

 .منلخفضة
 صحيح، بشكل تدريبهم يتم مل الطلبة علىمهارة الًترتة  أن على التأكيد وميكن

 خالل من مهارة تررتة اللغة العربية لًتقية زلاولة للباحثة األساس من جيعل حال وىذا
 .قوة ادلشاركة اسًتاتيجية تطبيق
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 األولى الدورة تنفيذ. 2
 الموجهة االولى. أ(

 ٖٗ وحضرىا ٕٛٔٓ أغسطسمن  ٗ السبت يوم يف ميالتعل عملية تنفيذ مت
 ىي ادلوجهة ىذه يف التعليمية ادلادة. دقيقة ٘ٗ×  ٖ دلدة ادلوجهة ستمرت. طالًبا

 :يلي كما ىي األوىل ادلوجهة من األوىل الدورة تنفيذ خطوات. ادلدرسة يفيومياتنا 
 التخطيط( 1

 :ىي ادلعلم هبا يقوم اليت األوىل لدورةل تلخطيطأنشطة ال
هارة تررتة اللغة بادل الصلة ذات العربيةاللغة  ادلواد مدرس مع ادلناقشة تعقد أ(

 تطبيقها سيتم اليت االسًتاتيجية إىل باإلضافة تدريسها سيتم اليت وادلواد ،العربية
 .باصلانج بندر المبونجادلهاجرين  درسة الثانوية ادلب ٕ الثامن الفصل يف

 ادلدرسة يف يومياتنا حول تدور واليت تدريسها ادلراد ادلادة تحددب( 
 (The Power Of Two) قوة ادلشاركة إسًتاتيجية  اختيارج(  

 (RPP) ميالتعل لتنفيذ خطة الباحثةة ضعد( ت
 العملية يف استلخدامها سيتم اليت العمل أوراق أو اإلعالم وسائل تصنعه( 

 التعليمية
 الطلبةو  للمعلمُت ادلالحظة أداة بإعداد الباحثةة قومو( ت
 األسئلة شكل مع ميالتعل تقييم أداة بإعداد الباحثةة قومز( ت
 الوثائقط( 
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 التنفيذ .(2
 مقدمة. (1

الباحثةة  تاستقبل ذلك بعد. النشاط قبل مًعا دعاءبال األويل األنشطة بدأت
 طريق عن الطلبة روح حالة بتحفيز الباحثة قومت مث. الطلبة اعليه وأجاب التحية

 سيتم اليت لألنشطة شرًحا تقدم مث. دتريرىا مت اليت ادلواد ومراجعة األخبار طرح
 .الًترتة  اللغة العربيةمهارة  ترقية أمهية وىي أال تنفيذىا،

 

 األساسية األنشطة. (2
 قبل من تررتتها سيتم حوار نصوص شكل يف األوراق بتوزيع ادلعلم يقوم (أ

 الطلبة
 في الَمْدَرَسة

ْساَلِميَّة َيْدُرُس ِفيْ َها ُدُرْوًسا   ُد ُىَو َيْدُرُس يفْ ِإْحَدى ادلدارسَىَذا َأزتَْ  ادلْتُ َوِسطَة اإَْلِ
َعبَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلَُغرَاِفيَا وَ  رًَة، َوِىَي : الِدْيُن ْاإِلْساَلِميَّ َواْلُعُلْوُم الطَِبي ْ رَُىا. َكِشي ْ َغي ْ

زِّيَُة. َوَيْدُرُس َأزْتَُد َوَيْدُرُسْو َكَذِلَك اللَُّغات، َوِىَي اللَُّغٌة اإِلْنُدوْ  ِلي ْ ِنسَية َواْلُلَغُة الَعربَ يَِّة َواللََّغُة ِإصلِْ
 َوَأْصِدقَاُؤُه يفْ اْليَ ْوِم َحَوايلْ ذَتَاينْ ِحَصَص ِدرَاِسيَِّة.

اِبَعة، َوتَ ْنَتِهْي الِدرَاَسِة يفْ الَعاِشرَ  اَعِة السَّ  ِة َوالرَُّبِع.الطلبة يَ ْبَدُؤْوَن ِدرَاَستَ ُهْم يفْ السَّ
ِف َمرًَة ثَ  انَِيًة ِعْنَدُىْم ِاْسًتَاَحِة ِمْن الَعاِشرَِة َوالرُّبُِع ِإىَل الَعاِشرَِة َوالِنْصِف. مُثَّ يَ ْرِجُعْوَن َإىَل الصَّ

رَاَسِة، َوبَ ْعَد َصالَِة الُظْهِر يَ ْرِجيْ ُعْوَن ِإىَل بُ يُ ْوهِتِْم. ًة َثاَلَث َساَعاًت لِلدَّ  ِلُمدَّ
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 .لقدراهتم وفًقا اخلطابية النصوص تررتة الطلبة من ادلعلم يطلب (ب
 أو شريك عن البحث الطلبة من ادلعلم يطلب الًترتة، الطلبة رتيع إكمال بعدج( 

 .حتديده مت الذي للزوج وفًقا أزواجب اجللوس
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 للجمع كنتيجة جديدة تررتة أو جديدة صيغة عمل زوج كل من ادلعلم يطلب (د
 .بينهما

 
 

 
 

 
 

RA RP RA RW RC 

FM VS YT 

SH 

MS MI MS MH NA 

IR 

DJ AL AR CJ DM GS 

IA IM IA KA LA 

NK 

NA 

SA SF W WH WH 

Z 

dm

mm 

gs cj dj 

 الترجمة

Baru 

ar al 

 الترجمة

Baru 

 الًترتة اجلديدة
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 دتت اليت اجلديدة الًترتة باستلخدام الًترتة من األزواج رتيع انتهاء بعد (ه
 .الفصل أمام الًترتة نتائج تقدمي زوج كل من ادلعلم يطلب مناقشتها،

 نتائج لتحسُت األزواج جلميع التقدميية العروض نتائج والطلبة ادلدربون يناقشو( 
 .جيدة الًترتة نتائج من زوج أي وحتديد ، الًترتة

 
 .W و SF ىو جيد الًترتة نتيجة ىو الزوج الدورة ىذه يف

 
 

 الخاتمة .(3
 اخلطاب نص تررتة بإعادة الطلبة مطالبة خالل من الطلبة فهم ادلعلم خيترب(. ٔ

 .اإلدراكي
 

ْساَلِميَّة ُد ُىَو َيْدُرُس يفْ ِإْحَدى ادلدارسَىَذا َأزتَْ  َها ُدُرْوًسا كَ  ادلْتُ َوِسطَة َاإْلِ رَةً ثَيْدُرُس ِفي ْ  : ي ْ
رَُىا  َعبَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلَُغرَاِفياَ َوَغي ْ  الِدْيُن ْاإِلْساَلِميَّ َواْلُعُلْوُم الطَبِي ْ
زِّيَةُ َوَيْدُرُسْو َكَذِلَك اللَُّغات، َوِىَي اللَُّغٌة اإِلْنُدْوِنسَية َواْلُلَغُة الَعربَ يَِّة   ِلي ْ  َواللََّغُة ِإصلِْ
 َوَيْدُرُس َأزْتَُد َوَأْصِدقَاُؤُه يفْ اْليَ ْوِم َحَوايلْ ذَتَاينْ ِحَصَص ِدرَاِسيَِّة. 
اِبَعة، َوتَ ْنَتِهْي الِدرَاَسِة يفْ الَعاِشرَِة َوالرَُّبِع.   اَعِة السَّ  الُطاَلُب يَ ْبَدُؤْوَن ِدرَاَستَ ُهْم يفْ السَّ
 ِاْسًتَاَحِة ِمْن الَعاِشرَِة َوالرُّبُِع ِإىَل الَعاِشَرِة َوالِنْصفِ  ِعْنَدُىمْ  
رَاَسةِ   ًة َثاَلَث َساَعاًت لِلدَّ ِف َمرًَة ثَانَِيًة ِلُمدَّ  مُثَّ يَ ْرِجُعْوَن َإىَل الصَّ

W SF 

 الترجمة

 الجديدة
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 َوبَ ْعَد َصالَِة الُظْهِر يَ ْرِجيْ ُعْوَن ِإىَل بُ يُ ْوهِتِْم. 
 .بًترتتو قاموا الذي اخلطاب نتائج إدتام ةالطلب أحد من ادلعلم يطلب(. ٕ

 

 الثانية الموجهة. ب
 ٖٗ وحضرىا ٕٛٔٓ أغسطسمن  ٔٔ السبت يوميف  ميالتعل عملية عقدت

 أنشطيت ىي ادلوجهة ىذه يف التعليمية ادلادة. دقيقة ٘ٗ×  ٖ دلدة ادلوجهة ستمرت. طالبا
 :ةالثاني موجهةلل األىل الدورة تنفيذ خطوات يلي فيما. ادلدرسة يف

 التخطيط( 1
 :ىي ادلعلم هبا يقوم اليت األوىل لدورةل تلخطيطأنشطة ال

هارة تررتة اللغة بادل الصلة ذات العربيةاللغة  ادلواد مدرس مع ادلناقشة تعقد أ(
 تطبيقها سيتم اليت االسًتاتيجية إىل باإلضافة تدريسها سيتم اليت وادلواد ،العربية

 .باصلانج بندر المبونجادلهاجرين درسة الثانوية ادلب ٕ الثامن الفصل يف
 ادلدرسة يف تنايومي حول تدور واليت تدريسها ادلراد ادلادة تحددب( 

 (The Power Of Two) قوة ادلشاركة إسًتاتيجية  اختيارج(  

 (RPP) ميالتعل لتنفيذ خطة الباحثةة ضعد( ت
 العملية يف استلخدامها سيتم اليت العمل أوراق أو اإلعالم وسائل تصنعه( 

 التعليمية
 الطلبةو  للمعلمُت ادلالحظة أداة بإعداد الباحثةة قومو( ت
 األسئلة شكل مع ميالتعل تقييم أداة بإعداد الباحثةة قومز( ت
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 الوثائقط( 
 
 

 التنفيذ .(2 
 مقدمة. (أ

الباحثةة  تاستقبل ذلك بعد. النشاط قبل مًعا دعاءبال األويل األنشطة بدأت
 طريق عن الطلبة روح حالة بتحفيز الباحثة قومت مث. الطلبة اعليه وأجاب التحية

 سيتم اليت لألنشطة شرًحا تقدم مث. دتريرىا مت اليت ادلواد ومراجعة األخبار طرح
 .مهارة الًترتة  اللغة العربية ترقية أمهية وىي أال تنفيذىا،

 ةاألساسي األنشطة(. 2
 قبل من تررتتها سيتم حوار نصوص شكل يف األوراق بتوزيع ادلعلم يقوم. (أ

 الطلبة.
 انشطتي في المدرسة

ذَلَا َمْكتَ  رَة ٌ ْدَرَسِة الثَاَنِويَِة. ّمْدَرَسُة َكِبي ْ
َ

َبةٌ  اَنَا فَ ْوَزن،َ واَنَا تِْلِمْيُذ يفْ الَفْصِل الثّاينْ ِمْن ادل
رٌَة  ْكَتَبِة ُكُتٌب َكِسي ْ

َ
رٌَة أَْيًضا. يفْ ادل َها َتاَلِمْيُذ َوَأَساتِْيُذ. ِعْنِدي َصِدْيًق ِاْْسُُو َكِبي ْ َوَيْدُخُل فَ ي ْ

ْكَتَبِة يفْ ِحَصِة ْاإِلْسًتََحِة. ىُ 
َ

َو َصاِلٌح. ُىَو َتاَلِمْيُذ رُلَْتِهٌد يفْ الَفْصِل الثَاينْ. ُىوَ َيْذَىُب ِاىَل ادل
ْوُجْوَدِة ُىَناَك،ِمنْ هَ 

َ
ُب ِقرَاَُة اْلُكُتُب ادل َو ِكتُاُب الَتارِْيخ وَِكتُاُب الِريَاِضَياِت  لًترتةاِكتُاُب االُيُِ

َرَىا.  وَِكتُاُب اجِلَغرَاِفياَ َواحلَِْدْيِث َوَغي ْ
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تَ َنِوَعَة. أَْنظُرخ ِاىَل فَاِطَمة 
ُ

يفْ ادلِكتبة ادلدرسة تالميذ.ُىْم يُرِْيُدْوَن َأْن يَ ْفَهُمْوا الُعُلْوَم ادل
رَا ِكَتاَب الُلَغُة الَعرَبِيَّةِ َوَزْىرَة مُهَا   .تَ ْقرَاَِن ِكَتاٌب الَتارِْيِخ ْااِلْساَلِميَّ َوتُرِْي َداِن اَْن َتْسَتِعي ْ

 .لقدراهتم وفًقا بنفس اخلطابية النصوص تررتة الطلبة من ادلعلم يطلب. (ب
 عن البحث الطلبة من ادلعلم يطلب الًترتة، لنتائج الطلبة رتيع إكمال بعد. (ج

 .حتديده مت الذي للزوج وفًقا أزواج يف اجللوس أو شريك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للجمع كنتيجة جديدة تررتة أو جديدة صيغة عمل زوج كل من ادلعلم يطلب. (د
 .بينهما
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 دتت اليت اجلديدة الًترتة باستلخدام الًترتة من األزواج رتيع انتهاء بعد. (ه
 الفصل أمام الًترتة نتائج تقدمي زوج كل من ادلعلم يطلب مناقشتها،

 ،الًترتة نتائج لًتقية األزواج جلميع التقدميية العروض نتائج الطلبةو  ادلعلم يناقش. (و
الذي  الزوج كان ةالثاني ادلوجهة ىذا يف. جيدة الًترتة نتائج من زوج أي وحتديد

  .W و MH ، SF و IR  ، MS و DJ ، IA و CJ مها جيدة تررتة ذلما
 الخاتمة (3
 اخلطاب نص تررتة بإعادة الطلبة مطالبة خالل من الطلبة فهم ادلعلم خيترب(. أ

 .اإلدراكي
 

ذَلَا َمْكتَ    رَة ٌ ْدَرَسِة الثَاَنِويَِة. ّمْدَرَسُة َكِبي ْ
َ

 َبةٌ اَنَا فَ ْوَزن،َ واَنَا تِْلِمْيُذ يفْ الَفْصِل الثّاينْ ِمْن ادل
رٌَة أَْيًضا َها َتاَلِمْيُذ َوَأَساتِْيُذ.  .َكِبي ْ رٌَة َوَيْدُخُل فَ ي ْ ْكَتَبِة ُكُتٌب َكِسي ْ

َ
ِعْنِدي َصِدْيًق ِاْْسُُو يفْ ادل

ْكَتَبِة يفْ ِحَصِة ْاإِلْسًتََحِة. ُىَو  َصاِلٌح. ُىَو َتاَلِمْيُذ رُلَْتِهٌد يفْ الَفْصِل الثَاينْ.
َ

ُىوَ َيْذَىُب ِاىَل ادل
ْوُجْوَدِة ُىَناَك،ِمنْ َهاِكتُاُب اال

َ
ُب ِقرَاَُة اْلُكُتُب ادل ُاُب الِريَاِضَياِت َو ِكتُاُب الَتارِْيخ وَِكت لًترتةُيُِ

َرَىا.  وَِكتُاُب اجِلَغرَاِفياَ َواحلَِْدْيِث َوَغي ْ
تَ َنِوَعَة.  

ُ
أَْنظُرخ ِاىَل فَاِطَمة  يفْ ادلِكتبة ادلدرسة تالميذ.ُىْم يُرِْيُدْوَن َأْن يَ ْفَهُمْوا الُعُلْوَم ادل

رَا ِكَتاَب الُلَغُة الَعرَبِيَّةِ َوَزْىرَة مُهَا تَ ْقرَاَِن ِكَتاٌب الَتارِْيِخ ْااِلْساَلِميَّ   َوتُرِْي َداِن اَْن َتْسَتِعي ْ
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 .بًترتتو قام الذي اخلطاب نتائج إدتام الطلبة أحد من ادلعلم يطلب(. ب 
 Theاسًتاتيجية قوة ادلشاركة) تطبيق خالل منمهارة الًترتة  عملال نتائج إثبات ميكن

Power Of Two) أدناه  اجلدول يف الواردة بالقيم ىذه وىلاأل الدورة عمل يف: 
 3 الجدول

بانجانج  درسة الثانوية المهاجرينبالم 2الثامن الصف مهارة ترجمة اللغة العربية لدى الطلبة قيمة
 (The Power Of Two) قوة المشاركة  إستراتيجية تطبيق قبلبندر المبونج 

 بيان قيمة اسم رقم 
KKM االولىالدورة  االبيانات االولية  

1 Athalah Rizky 70 72 80 كامل 
2 Ayu Dwi Lestari 70 65 80 كامل 
3 Cindy Julihany 70 62 83 كامل 
4 Devita Julia 70 72 83 كامل 
5 Divo Macellino 70 66 66 غَت كامل 
6 Guruh Safarudin 70 67 66 غَت كامل 
7 Inggrit Aisyah 70 63 85 كامل 
8 Ipah Riyanti 70 73 85 كامل 
9 Irda Mursyidah 70 74 80 كامل 

10 Ireza Alista 70 75 80 كامل 
11 Kurnia Adji 70 55 65 غَت كامل 
12 Lauren Anggun 70 71 65 غَت كامل 
13 M. Rehan Saputra 70 60 60 غَت كامل 
14 M. Tohir Hidayat 70 62 60   كاملغَت  
15 Miko Setiawan 70 60 80 كامل 
16 Mulyadi Irwan 70 75 80 كامل 
17 Nabila Asri 70 73 79 كامل 
18 Nurul Komaria 70 72 79 كامل 
19 Nia Ariani 70 68 83 كامل 
20 Rahmadوi Caniago 70 65 83 كامل 
21 Ririn Sri Wahyuni 70 60 75 كامل 
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22 Riska Amelia 70 72 75 كامل 
23 Rizki Pratama 70 60 65 كامل  غَت  
24 Ro’obiatul 

Adawiyah 

 غَت كامل 65 65 70

25 Satrio Aidil 70 68 68 غَت كامل 
26 Septian Hadi 70 50 68 غَت كامل 
27 Syahrul Fadillah 70 74 88 كامل 
28 Wahidun  70 60 88 كامل 
29 Wardah Hoiriah 70 74 75 كامل 
30 Windi Haryanti 70 68 75 كامل 
31 Farih Muhajir 70 60 65 غَت كامل 
32 Violin Salsabilah 70 55 65 غَت كامل 
33 Yulia Tika 70 65 68 غَت كامل 
34 Zamromi 70 50 68 غَت كامل 

 (%58,82) 20 كامل
 (%41,18) 14 غير كامل

 
 

 تطوير أن مالحظة ميكن أعاله،االوىل  لدورةل عمل اكتساب إىل استناداً 
( The Power Of Two)اسًتاتيجية قوة ادلشاركة تنفيذ بعد الطلبة تررتة على القدرة قيمة

 غَت كامل ،(ٕٛ,ٛ٘)% شلخًصا ٕٓ إىل تصل أشلخاص، ٛ من كامل درجة مع
 مهارة تررتة اللغة العربية أن مالحظة ميكن وىكذا(. ٛٔ,ٔٗ%)  شلخًصا ٗٔ

 ازداد المبونج بندرباصلانج  ادلهاجرين الثانوية درسة ادلب ٕ الثامن الصف لدى الطلبة
اسًتاتيجية قوة  تطبيق  قبل مقارنة العمل من األوىل الدورة يف ٖ٘,ٖٕ% بنسبة

 (.The Power Of Twoادلشاركة)
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 األولى المالحظة للدورة نتائج. 3
 قيتطب بعد ميالتعل عملية يف مهارة الًترتة الطلبة دلعرفة ادلالحظات تنفيذ يتم

 من ادلملوءة ادلالحظة ورقة إىل واستنادا (.The Power Of Twoاسًتاتيجية قوة ادلشاركة)
 The Power Ofاسًتاتيجية قوة ادلشاركة) تطبيق خالل من ميالتعل عملية فإن ادلعلم، قبل

Two) احلصول مت. النتائج أقصي حقق مل االوىل دورةال يف ادلدرسة يف يومياتنا مادة على 
 :التالية النتائج الزوج ُوجد وتوجيو الصف إدارة على ادلعلم قدرة من ادلالحظة نتائج على

 

 التخطيط مرحلة. أ(
 RPP يف ادلستلخدمة االسًتاتيجية اخلطوات تضمُت يتم مل( ٔ
 ادلواد تقدمي يف جيد ادلعلم يكن مل( ٕ
 التنفيذ مرحلة. ب(

 صفال تكييف يف األقصى احلد على ادلعلم يكن مل( ٔ
 اجملموعة شركاء مع للعمل الطلبة توجيو يف األقصى احلد على ادلعلم يكن مل( ٕ
 والمرحلة الخاتمة التقييم. ج(
 ميالتعل مادة إهناء يف كامل بشكل الطلبة ادلعلم يشارك مل( ٔ
 .دراستها دتت اليت بادلادة ادلتعلقة الواجبات ادلعلم يعط مل( ٕ

اسًتاتيجية  تطبيق خالل من يالتعلم عملية يف الطلبة أنشطة على مالحظة
 النتائج وجدت ادلدرسة يف يومياتنا ادلواد على (The Power Of Twoادلشاركة)قوة 

 :التالية
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 استلخدامها يتم اليت االسًتاتيجي بالفعل الطلبة يفهم. (أ
 الًترتة إىل يفتقرون طلبةال ىناك يزال الب(. 

  تررتتهم قليال تكون ال الذين الطلبة ىناك يزال الج(. 
 .الطلبة أمام الًترتة نتائج عرض على جيرؤوا مل طلبةال ىناك يزال الد(. 

 

 ميالتعل عملية أن االستنتاج ميكن إجراؤىا، مت اليت ادلالحظة نتائج إىل استناًدا
. نشاطًا أقل لدى الطلبة ميالتعل أنشطة تزال ال. قصوى غَت تزال ال األوىل الدورة يف
 إىل الطلبة حققها اليتمهارة الًترتة  مكونات جلميع ادلئوية النسبة متوسط يصل مل

 ىذا البحث يف ادلتوقع ادلؤشر أن حُت يف ,% 58,82 يساوي الذي احملدد ادلؤشر
 .ٝ٘ٛ ىو

 

 األولى للدورة . التأمل4
 معالباحثة  عملت التايل، الدراسي الفصل يف ميالتعل عملية خالل ادلالحظة بعد

 عن الناشئة للقيود حلول وإجياد اإلبداع، وحتسُت ، ميالتعل حتسُت على العربية اللغة معلم
 ادلبذولة للجهود كمتابعة أملالت نتائج استلخدام يتم. ادلقدمة العالجات أو اإلجراءات

 .مهارة الًترتة الطلبة وحتسُت الثانية الدورة لتحسُت
 على( The Power Of Twoاسًتاتيجية قوة ادلشاركة) ميالتعل يف ادلعلم التأمل نتائج

 :يلي كما ىي الوىل الدورة يف ٕ الثامنتنا يف ادلدرسة للصف يوميا ادلادة
 التخطيط مرحلة. أ(

 الطلبة توجيو يتم حبيث ادلواد تقدمي يف مهارة أكثر ادلعلم يكون أن جيب( ٔ
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 اذلمس سلسلة اسًتاتيجية مع لتتناسب واضحة خطوات وضع ادلعلم على جيب( ٕ
 التنفيذ مرحلة. ب(

 ميالتعل حدوث عند االىتمام من ادلزيد إيالء إىل الطلبة توجيو ادلعلم على جيب. (ٔ
 .مفيدا يظل أن الصف ادلعلم يتقن أن جيب(. ٕ

 ومرحلة الخاتمة التقييم. (ج
 

 الثانية لدورةا تنفيذ. 3
 األولى الموجهة(. أ

 ٖٗ وحضرىا ٕٛٔٓ أغسطس ٙٔ السبت يوم يف ميالتعل عملية عقدت
 يومياتنا ىي ادلوجهة ىذا يف التعليمية ادلادة. دقيقة ٘ٗ×  ٖ دلدة ادلوجهة ستمرت. طالًبا

 :يلي كما ىي األوىل ادلوجهة من الثانية الدورة تنفيذ خطوات. البيت يف
  الثانية تخطيط العمل الدورة. (1

 :تشمل بأنشطة الباحثة قومت الثانية، الدورة يف للعمل التلخطيط مرحلة يف
 ،هارة الًترتة  اللغة العربيةدب الصلة ذات العربية ادلواد معلم مع مناقشات عقد .ٔ

 يف تطبيقها سيتم اليت االسًتاتيجية إىل باإلضافة تدريسها سيتم اليت وادلواد
 .باصلانج بندر المبونج ادلهاجرين درسة الثانويةادلب ٕ الثامن الصف

 البيت يف تنايومي حول تدور واليت تدريسها ادلراد ادلادة تحدد .ٕ
 (The Power Of Twoاسًتاتيجية قوة ادلشاركة) اختيار .ٖ
 (RPP) ميالتعل تنفيذ خطة وضع .ٗ
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 التعليمية العملية يف استلخدامها سيتم اليت العمل أوراق أو اإلعالم وسائل صنع .٘
 والطلبة علمللم ادلالحظة أدوات إعداد .ٙ
 األسئلة مع ميالتعل تقييم أدوات إعداد .ٚ
 الوثائق .ٛ

 

 الثانية الدورة العمل تنفيذ. (2
 مقدمة( أ

الباحثةة  تاستقبل ذلك بعد. النشاط قبل مًعا دعاءبال األويل األنشطة بدأت
 طريق عن الطلبة روح حالة بتحفيز الباحثة قومت مث. الطلبة اعليه وأجاب التحية

 سيتم اليت لألنشطة شرًحا تقدم مث. دتريرىا مت اليت ادلواد ومراجعة األخبار طرح
 .مهارة الًترتة  اللغة العربية ترقية أمهية وىي أال تنفيذىا،

 ةاألساسي األنشطة(. ب
 قبل من تررتتها سيتم حوار نصوص شكل يف األوراق بتوزيع ادلعلم يقوم. (أ

 الطلبة.
 من يوميات الطلبة 

أنا طالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.  استيقظ من النوم يف الساعة الرابعة و 
أصلى الصبح يف ادلسجد رتاعة. وبعد الصالة أقرأ القران يف غرفة  الربع صباحا. أتوضأ مث 

حم، ب إىل احلمام وأنظف األسنان با لفرشة و أو ستىس. أذادلذا كرة أو أذاكر بعض الدرو 
 ب إىل ادلدرسة بعد تناول الفطور.ىمث أر تدي مالبس ادلدرسة. أذ
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جع إىل البيت بعد صالة ويف ادلدرسة،  أقضى األيام الدراسية يف جد ونشاط. مث أر 
 الظهر يف مصلى ادلدرسة.

لي ًتيح قليال مث أصلي العصر وبالتيف البيت، بعد تناول الغداء يف غرفة األكل. أس
أذاكر بعض دروسي أو أحتدت مع أفراد أسريت. أصلي ادلغرب و العشاء رتاعة يف مسجد 

ادلنزلية. و أحيانا أشاىد قريب من بيت. وبعد ذلك أذاكر بعض دروسي و أعمل الواجبات 
 التلفزيون قليال و أستمع إىل األخبار. مث أنام  مبكرا ألستيقظ من النوم مبكرا.

 .لقدراهتم وفًقا بنفس اخلطابية النصوص تررتة الطلبة من ادلعلمون يطلب. (ب
 
 
 
 
 

 
 
 
  للجمع نتيجة جديدة تررتة أو جديدة صيغة عمل زوج كل من ادلعلم يطلب. (د

 .بينهما
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 مناقشتها، دتت اليت اجلديدة الًترتة باستلخدام الًترتة من األزواج رتيع انتهاء بعد. (ه
 الفصل أمام الًترتة نتائج تقدمي زوج كل من ادلعلم يطلب

 الًترتة، نتائج لتحسُت األزواج جلميع التقدميية العروض نتائج الطلبةو  ادلعلم يناقش. (و
 .جيدة الًترتة نتائج من زوج أي وحتديد

 
 التقييم و الخاتمة(. 3

 اخلطاب نص تررتة بإعادة الطلبة مطالبة خالل من الطلبة فهم ادلعلم خيترب(. أ
 .اإلدراكي

 

أنا طالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.  استيقظ من النوم يف الساعة الرابعة و 
يف ادلسجد رتاعة. وبعد الصالة أقرأ القران يف غرفة أتوضأ مث  أصلى الصبح  الربع صباحا.

ب إىل احلمام وأنظف األسنان با لفرشة و أو ستحم، ىذا كرة أو أذاكر بعض الدروس. أذادل
ويف ادلدرسة،  أقضى  ب إىل ادلدرسة بعد تناول الفطور.ىتدي مالبس ادلدرسة. أذمث أر 

 األيام الدراسية يف جد ونشاط. 
يف البيت، بعد تناول الغداء  بعد صالة الظهر يف مصلى ادلدرسة.جع إىل البيت مث أر 

لي أذاكر بعض دروسي أو أحتدت مع لعصر وبالتيف غرفة األكل. أسًتيح قليال مث أصلي ا
وبعد ذلك أذاكر   أفراد أسريت. أصلي ادلغرب و العشاء رتاعة يف مسجد قريب من بيت.
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نا أشاىد التلفزيون قليال و أستمع إىل و أحيا بعض دروسي و أعمل الواجبات ادلنزلية.
 مث أنام  مبكرا ألستيقظ من النوم مبكرا.  األخبار.
 

 .بًترتتو قام الذي اخلطاب إهناء الطلبة من ادلعلم يطلبب(.  
 

 الثانية الموجهة(. ب
. طالبا ٖٗ وحضرىا ٕٛٔٓ أغسطس ٕ٘ السبت يوم يف ميالتعل عملية عقدت

 يف يومياتنا ىي ادلوجهة ىذه يف التعليمية ادلادة. دقيقة ٘ٗ×  ٖ دلدة ادلوجهة ستمرت
 :الثاين لالجتماع الثانية الدورة تنفيذ خطوات يلي فيما. البيت
 التخطيط(. 1

 :ىي الباحثة هبا قومت اليت ثانيةال الدورة ختطيط يف األنشطة
 :تشمل بأنشطة الباحثة قومت الثانية، الدورة يف للعمل التلخطيط مرحلة يف

 اللغة العربية، هارة الًترتة دب الصلة ذات العربية ادلواد معلم مع مناقشات عقد .أ 
 يف تطبيقها سيتم اليت االسًتاتيجية إىل باإلضافة تدريسها سيتم اليت وادلواد

 درسة  ادلهاجرين الثانوية باصلانج بندر المبونج.دب ٕ الثامن الصف
 البيت يف يومياتنا حول تدور واليت تدريسها ادلراد ادلادة حددت .ب 
 (The Power Of Two)اسًتاتيجية قوة ادلشاركة اختيار .ج 
 (RPP) التعليم تنفيذ خطة وضع .د 
 التعليمية العملية يف استلخدامها سيتم اليت العمل أوراق أو اإلعالم وسائل صنع .ه 
 والطلبة للمعلم ادلالحظة أدوات إعداد .و 
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 األسئلة مع التعليم تقييم أدوات إعداد .ز 
 الوثائق .ح 

 
 تنفيذ(. 2
 مقدمة(. ٔ

الباحثةة  تاستقبل ذلك بعد. النشاط قبل مًعا دعاءبال األويل األنشطة بدأت
 طريق عن الطلبة روح حالة بتحفيز الباحثة قومت مث. الطلبة اعليه وأجاب التحية

 سيتم اليت لألنشطة شرًحا تقدم مث. دتريرىا مت اليت ادلواد ومراجعة األخبار طرح
 .مهارة الًترتة  اللغة العربية ترقية أمهية وىي أال تنفيذىا،

 

 األساسية األنشطة(. 2
 قبل من تررتتها سيتم حوار نصوص شكل يف األوراق بتوزيع ادلعلمون يقوم. أ

 الطلبة
 

لية  اليومية مع   

فال مثلي يذىب طائع أىل السوق، بينما األضيوم أساعد أيب و أمي إلعداد الب كل
ىل إالتقي هبوالء األطفالفي وطريقي  اشعر باالستحياء عندما درسة، احياناىل ادلإمبكرا 

 .يب للبحث عن األرزاق اىم من ذ لكالسوق، لكن يف نفسي مساعده أمي و أ
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ثعود أمي و أيب من السوق،  أخيانا أطببخ الطعام يف ادلطبح مثبعد الرجوع من السوق 
يف . جوعها من السوقأل غمال أمي بعد ر أو يف بعض األحيان اغسل ادلالبس ختفيفا 

 .صدقائي يف ادللعب القريب من بييتب مع أعادلساء قد أجد فسحة لل
 .لقدراهتم وفًقا حدة على كل اخلطابية النصوص تررتة الطلبة من ادلعلم يطلبب.  

 عن البحث الطلبة من ادلعلم يطلب الًترتة، لنتائج الطلبة رتيع إكمال بعدج. 
 .احملدد للشريك وفًقا أزواج يف اجللوس أو شريك

 
 
 
 
 
 
 
 

 للجمع كنتيجة جديدة تررتة أو جديدة صيغة عمل زوج كل من ادلعلم يطلب. د
 .بينهما
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 مناقشتها، دتت اليت اجلديدة الًترتة باستلخدام الًترتة من األزواج رتيع انتهاء بعد. ه
 .الفصل أمام الًترتة نتائج تقدمي زوج كل من ادلعلم يطلب

 الًترتة، نتائج لتحسُت األزواج جلميع التقدميية العروض نتائج والطلبة ادلعلم يناقشو. 
 الذي الزوج كان ،ةالثاني ادلوجهة ىذا يف. جيدة الًترتة نتائج من زوج أي وحتديد

،      IA و  IR ،IM و  DJ ،IA و AL  ،CJو   AR : األزواج ىم جيدة تررتتهما كانت

MS و MH ،NA و RC ،FM و VS ،SF و W. 

 
 الخاتمة( 3

 اخلطاب نص الًترتة بإعادة الطلبة مطالبة خالل من الطلبة فهم ادلعلم خيترب(. أ
 اإلدراكي

فال مثلي يذىب طائع أىل السوق، بينما األضيوم أساعد أيب و أمي إلعداد الب كل 
هبوالء األطفالفي وطريقي أىل احيانا اشعر باالستحياء عندما التقي مبكرا أىل ادلمدرسة، 

 .يب للبحث عن األرزاق اىم من ذ لكلكن يف نفسي مساعده أمي و أ السوق،
ثعود أمي و أيب من  أخيانا أطببخ الطعام يف ادلطبح مثبعد الرجوع من السوق 

. أل غمال أمي بعد رجوعها من السوقأو يف بعض األحيان اغسل ادلالبس ختفيفا  السوق،
 .دقائي يف ادللعب القريب من بييتأجد فسحة للغب مع أصيف ادلساء قد 

 

 .بًترتتو قاموا الذي اخلطاب نتائج إدتام الطلبة أحد من ادلعلم يطلبب(. 
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اسًتاتيجية قوة  تطبيق خالل من مهارة تررتة اللغة العربية العمل نتائج إثبات ميكن
 :أدناه اجلدول يف الواردة بالقيم العمل من الثانية الدورة يفادلشاركة

 
 
 

 4 الجدول
بانجانج  درسة الثانوية المهاجرينبالم 2الثامن الصف مهارة ترجمة اللغة العربية لدى الطلبة قيمة

 في الدورة الثانيةبندر المبونج 

 بيان قيمة  اسم رقم 
KKM  االبيانات

 االولية
ثانيةال الدورة الدورة االولى  

1 Athalah Rizky 70 72 80 83 كامل 
2 Ayu Dwi Lestari 70 65 80 83 كامل 
3 Cindy Julihany 70 62 83 85 كامل 
4 Devita Julia 70 72 83 85 كامل 
5 Divo Macellino 70 66 66 80 كامل 
6 Guruh Safarudin 70 67 66 80 كامل 
7 Inggrit Aisyah 70 63 85 88 كامل 
8 Ipah Riyanti 70 73 85 88 كامل 
9 Irda Mursyidah 70 74 80 83 كامل 

10 Ireza Alista 70 75 80 83 كامل 
11 Kurnia Adji 70 55 65 75 كامل 
12 Lauren Anggun 70 71 65 75 كامل 
13 M. Rehan Saputra 70 60 60 65 غَت كامل 
14 M. Tohir Hidayat 70 62 60 65 غَت كامل 
15 Miko Setiawan 70 60 80 85 كامل 
16 Mulyadi Irwan 70 75 80 85 كامل 
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17 Nabila Asri 70 73 79 80 كامل 
18 Nurul Komaria 70 72 79 80 كامل 
19 Nia Ariani 70 68 83 89 كامل 
20 Rahmadوi Caniago 70 65 83 89 كامل 
21 Ririn Sri Wahyuni 70 60 75 77 كامل 
22 Riska Amelia 70 72 75 77 كامل 
23 Rizki Pratama 70 60 65 68 غَت كامل 
24 Ro’obiatul 

Adawiyah 

 غَت كامل 68 65 65 70

25 Satrio Aidil 70 68 68 80 كامل 
26 Septian Hadi 70 50 68 80 كامل 
27 Syahrul Fadillah 70 74 88 90 كامل 
28 Wahidun  70 60 88 90 كامل 
29 Wardah Hoiriah 70 74 75 79 كامل 
30 Windi Haryanti 70 68 75 79 كامل 
31 Farih Muhajir 70 60 65 82 كامل 
32 Violin Salsabilah 70 55 65 82 كامل 
33 Yulia Tika 70 65 68 80 كامل 
34 Zamromi 70 50 68 80 كامل 

  (88,24)% طالبا  30   (58,82)% طالبا  20 (%35,29) طالبا 12 كامل

 (11,76)% طالبا  4 (41,18)% طالبا  14 (%64,71) طالبا  22  غير كامل
 %100 طالبا  34  %100 طالبا   34    %100 طالبا  34 عدد

 
 الثانية الدورة مالحظة نتائج. (3

 مهارة الًترتة الطلبةو  ادلعلم لتالحظ القدرة العمل تنفيذ أثناء ادلالحظات تنفيذ يتم
 على حصلت ميالتعل عملية تنفيذ على ادلعلمُت قدرة على ادلالحظات. ميالتعل عملية يف

 :التالية النتائج
 التخطيط مرحلة. أ(
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 ادلواد تقدمي يف جيد ادلعلم( ٔ
 The Powerسًتاتيجية قوة ادلشاركة)ال وفًقا خبطوات RPP بإعداد علمادل قام لقد( ٕ

Of Two.)  
 التنفيذ مرحلة. ب(

 الشركاء مع والعمل جيًدا تررتة من ليتمكنوا الطلبة توجيو من ادلعلم دتّكن( ٔ
 للمواد مللخصات وتقدمي رسم االستنتاج يف الطلبة بإشراك ادلعلم قام( ٕ

 :يلي كما ىي الدراسية الفصول يف ميالتعل يف مهارة الًترتة الطلبة على ادلالحظة
 ادلعلم شاركو الذي اخلطاب نص تررتة على الطلبة رتيع يركز (ٔ
 لقدراهتم وفقا جيدا الًترتة على قادرين الطلبة كل (ٕ
 الفصل أمام تررتاهتم نتائج عرض على الطلبة جيرؤ (ٖ

 

 (. التأمل للدورة الثانية4
 وادلعلم الباحثة بُت التأمل إجراء مت الثانية، الدورة يف ادلالحظات نتائج على بناءً 

 على القدرة لتحسُت أملالت نتائج استلخدام يتم. تنفيذىا مت اليت األنشطة رتيع دلناقشة
 :التايل النحو على ادلعلم ألنشطة انعكاًسا الثانية الدورة ىذه وتنتج. الطلبة تررتة
 التخطيط مرحلة. (أ

 ادلواد تقدمي يف جيد ادلعلم( ٔ
 The Powerسًتاتيجية قوة ادلشاركة)ال وفًقا خبطوات RPP بإعداد علمادل قام لقد( ٕ

Of Two.)  
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 التنفيذ مرحلة. ب(
 تركيزًا أكثر الطلبة اىتمام يكون حبيث م،يالتعل يف الطلبة بإشراك ادلعلم قام( ٔ
 .الطلبة زتاس لزيادة ميبالتعل ادلتعلقة والدوافع األوصاف من العديد ادلعلم يقدم( ٕ

 والخاتمة التقييم مرحلة. ج(
 .طالب لكل حتريرياو  شفهًيا اختبارًا ادلعلم أجرى( ٔ
 .رلموعات أو أزواج يف أجريت الطلبة، تقييم( ٕ
 

 :يلي كما ىي الثانية الدورة يف الطلبة أنشطة يف أملالت نتائج
 ميالتعل لعملية ميكن حبيث عليو ومسيطر ومفيد منظم، الدراسي الفصل جو إن .أ 

 بسالسة تعمل أن
 ميالتعل عملية دلتابعة متحمسُت الطلبة يبدو .ب 
 جيدا لدى الطلبة الًترتة نتائج .ج 
 .الفصل أمام تررتتهم نتائج عرض على الطلبة جيرؤ .د 

 

 (The Power Of Twoاسًتاتيجية قوة ادلشاركة) مع ميللتعل الثانية الدورة يف
 وبالتايل. ٘ٛ% من ألكثر احملددة النجاح معايَت بلغ. البيت يف يومياتنا مادة على

 .الثانية الدورة حىت كافية ىذا البحث يف الدورة أن الباحثة رىت
 

 ج. تحليل البيانات
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. بساطة األكثر اإلسًتاتيجية ىي (The Power Of Twoاسًتاتيجية قوة ادلشاركة)
 بُت اجلمع. شلخصُت قوة بُت اجلمع تعٍت (The Power Of Twoاسًتاتيجية قوة ادلشاركة)

 يتم شلخصُت، من تتكون رلموعة كل صغَتة، رلموعة تشكيل ىو احلالة ىذه يف شلخصُت
 الطلبة لتحفيز. واحدة من أفضل الرأسُت قوة أن أي التآزر، يظهر حبيث النشاط ىذا تنفيذ

 .العربية الًترتة يف وخاصة الفصل، يف العربية اللغة ميتعل يف بادللل الشعور عدم على
 يف الطلبة من مهارة تررتة اللغة العربية على احلصول مت األولية، البيانات إىل استناداً 

 الدورتُت أعمال قبل المبونج، بندر ،باصلانج الثانوية المهاجرين مدرسة من ٕ الثامن الصف
 :التايل اجلدول يف كما. والثانية األوىل

 
 5 جدول

بانجانج  المهاجريندرسة الثانوية مالب 2 الثامن لدى الطلبة الصف مهارة ترجمة اللغة العربيةالبيانات  إعادة
 األعمال قبلبندر المبونج 

 معايير عدد الطلبة KKM قيمة رقم
شلخص ٕٔ 70 كامل ٔ   35,29 % 
كاملغَت   ٕ شلخص ٕٕ 70    64,71 % 

شلخص ٖٗ عدد   100% 

  
 يف جيدة دبقدرة يتمتعون طالًبا ٖٗ بُت من أنو يظهر أعاله، اجلدول على وبناءً 

 شلخًصا ٕٕ منهم نقيص يف قدرهتم ، (ٜٕ,ٖ٘)% شلخًصا ٕٔ ىناك الًترتة،
الثامن  الصف لدى الطلبة مهارة تررتة اللغة العربية أن الواضح من وبالتايل. ( ٔٚ,ٗٙ)%

 .مكتملة غَت أغلبية كانت  درسة ادلهاجرين الثانوية  باصلانج بندر المبونجادلب ٕ
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اسًتاتيجية  تنفيذ بعد الطلبة مهارة تررتة اللغة العربية على االختبارات نتائج وجاءت
 من كامل درجة على حصلت اليت األوىل الدورة يف ،(The Power Of Two) قوة ادلشاركة

 شلخًصا ٗٔ كانوا غَت كامل الذين الطلبة أن حُت يف (ٕٛ,ٛ٘)% شلخًصا ٕٓ
 .٘ٛ% إىل تصل مل األوىل الدورة يفمهارة الًترتة  قيمة أن على يدل ىذا. (ٛٔ,ٔٗ)%

 
 

 6الجدول 
 ترجمةال قدرة قيمة تلخيص

 الدورة االولى البيانات االولية KKM قيمة رقم
 (ٕٛ,ٛ٘)%  شلخصٖٓ (%35,29)شلخص  12 70≤ كامل ٔ
 (ٛٔ,ٔٗ)% شلخص 14  (%71 ,64)شلخص  22 70≥ غَت كامل ٕ

 (%100) شلخص 34 (%100) شلخص 34 عدد
 

 قد مهارة الًترتة الطلبة نتائج أن اتضح ، الثانية الدورة يف التحسينات إدخال بعد مث
 ٗ وجود من الرغم على جيدة ميالتعل عملية تكون عام، بشكل الثانية الدورة يف. حتسنت

 مؤشر إىل وصلت اليت التلررتة القدرة قيمة من ذلك مالحظة وميكن. غَت كامل طلبة
 ألن الدورة إيقاف ميكن بأنو قرار اختاذ ميكن لذلك ٕٗ,ٛٛ% وىو ،٘ٛ% بنسبة النجاح

 .النجاح مؤشر إىل وصلتمهارة الًترتة  قيمة
 :التايل اجلدول يف رؤيتها ميكن الدورتُت، من ادلكونة العديدة ادلراحل من

 7 دولجال
درسة الثانوية مالب 2 الثامن الصف لدى الطلبة مهارة ترجمة اللغة العربيةالبيانات  إعادة

 والثانية األولى الدورة فيبانجانج بندر المبونج  المهاجرين
 الدورة الثانية الدورة االولى البيانات االولية KKM رقم
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 (ٕٗ,ٛٛ)% شلخص 30 (ٕٛ,ٛ٘)%شلخص 20 (%35,29) شلخص 12 كامل ٔ
 (ٙٚ,ٔٔ)% شلخص 4 (ٛٔ,ٔٗ)% شلخص 14 (%64,71) شلخص 22 غَت كامل ٕ

 (%100) شلخص 34 (%100) شلخص 34 (%100) 34 عدد
 

 :التالية الرسم البياين يف ذلك رؤية أيًضا ميكن
 1 البياني الرسم

 الثانية الدورة - األولية البيانات مهارة الترجمة من بيانات

 
  

مهارة الًترتة لدى الطلبة  يف زيادة ىناك أن ثبت ، أعاله البياين الرسم إىل استناداً 
-ٕٛٔٓ الدراسي العام باصلانج بندر المبونج ادلهاجرين درسة الثانويةادلب ٕالصف الثامن 

 The Power Ofاسًتاتيجية قوة ادلشاركة) اسًتاتيجيةتطبيق  قبل .KKM حققوا الذين ٜٕٔٓ

Two )اسًتاتيجية ادلعلم ستلخدمي تزال ال Expository أكملوا طالًبا ٖٗ أن حبيث ٕٔ 
 أن يعٍت شلا ،(ٔٚ,ٗٙ)% شلخًصا ٕٕ يكملوا مل الذين وأولئك( ٜٕ,ٖ٘)%  شلخًصا

 The Powerاسًتاتيجية قوة ادلشاركة) اسًتاتيجيةتطبيق  بعد. منلخفضة تزال ال الًترتة مهارة

Of Two )شلخًصا ٕٓ أكملوا طالًبا ٖٗ قدرىا زيادة ىناك كان األوىل، الدورة يف 
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 ٖٗ من الثانية الدورة يف مث. (ٛٔ,ٔٗ)% مل يكملوا شلخًصا ٗٔ كان بينما (ٕٛ,ٛ٘)%
 مث. (ٙٚ,ٔٔ)% شلخصا مل يكملوا ٗ أن حُت يف (ٕٗ,ٛٛ)% شلخًصا ٖٓ أكملوا طالًبا

 أن ميكن( The Power Of Twoاسًتاتيجية قوة ادلشاركة ) تطبيق خالل من أنو فهم ميكن
 باصلانج بندر المبونج ادلهاجرين درسة الثانويةادلب ٕالًترتة الطلبة الصف الثامن مهارة  ًتقيي

  (ٜٕ,ٖ٘)% شلخًصا ٕٔ أكملوا الذين طالًبا ٖٗ من وىو ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ الدراسي العام
 ٜٗ,ٕ٘% بلغت جدا كبَتة زيادة ىناك أن يعٍت ىذا. (ٕٗ,ٛٛ)% شلخًصا ٖٓ إىل

 The Powerاسًتاتيجية قوة ادلشاركة ) تطبيق خالل من أنو االستنتاج ميكن وبالتايل

Of Two )ادلهاجرين درسة الثانويةادلب ٕمهارة الًترتة الطلبة الصف الثامن  ًتقيي أن ميكن 
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ الدراسي العام باصلانج بندر المبونج
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 ةالخامس الباب
 االستنتاجات واالقترجات

 
 االستنتاجات . أ

ًتطبيقًخاللًمنًأنوًاالستنتاجًميكنًالبيانات،ًوحتليلًالبحثًنتائجًإىلًاستناداًً
(ً ًادلشاركة ًقوة ًالعربيةًترقيًأنًميكنً،(The Power Of Twoاسًتاتيجية ًاللغة ًترمجة ًمهارة

ً.2102/2102العامًالدراسيًادلهاجرينًًبادلدرسةًالثانوية2ًالثامنًًالصفلدىًالطلبةً
ًًقدرةًقيمةًترقيةًمنًذلكًإثباتًوميكن تطبيقًًقبلًاألوليةًالبياناتًعلىالًتمجة

ًشخًصا02ًًأكملواًطالًبا43ًًإمجايلًمنًً،(The Power Of Twoاسًتاتيجيةًقوةًادلشاركةً)

ًالطلبةًلدىًًتمجةالًمهارةًأنًيعينًىذا.ً(13,40)%شخًصا22ًًيكملواًملً(42,22)%

 The Power Ofاسًتاتيجيةًقوةًادلشاركةً)ًتطبيقًبعدًذلك،ًعلىًعالوة.ًمنخفضةًتزالًال

Two)ًًًشخًصا21ًًأكملواًطالًبا43ًًمنًاألوىلًالدورةًيفًالًتمجةًدلهارةًالًتقيةًىناك

ًزادواًالثانيةًالدورةًويفً(30,02)%ًشخًصا03ًًيكملواًملًالذينًوأولئك(22,22)%

ًاكملواًمتاًما ًًشخًصا41ًًالذين %(22,23ً 3ًًيكملواًملًالذينًوأولئك(

اسًتاتيجيةًقوةًادلشاركةًًتنفيذًبعدًأنوًمفهوماًيكونًأنًميكنًوبالتايل.ً(00,41ً)%شخصا

(The Power Of Two)،ًشخصا02ًًأو22,23ً%ًبنسبةًزادت.ً
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 االقتراحات . ب
ً:يليًكماًىيًتقدميهاًميكنًاليتًاالقًتاحاتًفإنًإجراؤه،ًمتًالذيًالبحثًإىلًاستناًدا

 للمعلمين .1
ًميلتعلًكبديلً،(The Power Of Twoاسًتاتيجيةًقوةًادلشاركةً)ًاستخدامًميكن (ًأ

ًألنوًبةالطلًعلىًمهارةًترمجةًاللغةًالعربيةًقيةلًًتًاخلصوصًوجوًعلىًالعربيةًاللغة
 .االجتماعيًوالتفاعلًالتعاونًيعززًأنًميكن

 The Powerاسًتاتيجيةًقوةًادلشاركةً)ًحولًثالبحًتطويرًيتمًأنًادلتوقعًومنً (ًب

Of Two)،ًالتعليمًمطوريًمنًوغريىمًادلعلمنيًقبلًمن. 
 لدى الطلبة .2

 ميالتعلًأنشطةًيفًادلشاركةًيفًوثقةًشجاعةًأكثرًالطلبةً (ًأ
ًإثارةًأكثرًميالتعلًيكونًحبيثًبةالطلًبنيًواالحًتامًالتعاونًتطويرًجيبً (ًب

 .ميالتعلًعمليةًمتابعةًعلىًادلشاركنيًحافزًمنًويزيدًلالىتمام
ًالعربيةًممارسةًج( ًاللغة ًترمجة ًأوًاجلملًلًتمجةًاستخدامهاًيتمًحبيثًمهارة

 .اخلطابات
 للمدرسة المهاجرين الثانوية بانجانج بندر المبونج. 3

ًجيبًالنتائج،ًمنًقدرًأقصىًلتوفريًةرسادلدًيفًميالتعلًعمليةًتنفيذًأجلًمن
ً:ادلعلمنيًعلى
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ًميالتعلًمناذجًأوًواالسًتاتيجيةًالطريقةًحتديدًحريةًادلعلمنيًإعطاءًإىلًاإلضافةب
ًلتكونًادلختلفةًاالحتياجاتًتسهيلًعلىًقادرةًادلدرسةًتكونًأنًجيبًالصحيحة،

 .التحتيةًوالبنيةًميالتعلًمرافقًحتقيقًمثلًم،يالتعلًتنفيذًعلىًقادرة
 اآلخرين للباحثين .4

ًخاصةًالتالية،ًالسنةًيفًالبحثًيفًاتطويرىًوميكنًكمرجعًااستخدامهًميكن
ًذ.(The Power Of Twoباسًتاتيجيةًقوةًادلشاركةً)ًمبهارةًترمجةًاللغةًالعربيةًيتعلقًفيما

 

 ج. الخاتمة
ًميكنًالرمحةًواذلدايةًحىتًعلىًللحصول.ًوتعاىلًسبحانوًاهللًعلىًأشكرًهلل،ًاحلمد

ً.بسالسةالعلميةًًالرسالةًىذهًإهناءًةللباحث
ًوجودًالطبيعيًفمنًلذلكًادلكتسبة،ًواخلربةًادلعرفةًحمدوديةًمدىًالباحثةًدركت
ً،الباحثةًمنًمقصودًغريًاإهن.ًكلمةًأوًكتابةًأوًنظاميةًأوًمنهجيةًشكلًيفًسواءًعيوب
ًأملتًالسبب،ًذلذا.ًىذهًالرسالةًالعلميةًكتابةيفًًًادلستطاعًقدرًتًعلىًحاولًالباحثةًألن

ًكملةوتًلتحسنيًاستخدامًالحًقاًميكنًحبيثًواالقًتاحاتًالبناءًالنقدًيفًبتواضعًالباحثة
ً.العلميًالعملًىذا

ًالعلميةاًىذهًتكونًأنًنأملًوأخريًا، ًاخلصوصًوجوًعلىًللباحثةًمفيدةًلرسالة
 أمنيًيارّبًالعادلني.ًوادلدرسيةًاألسريةًالبيئةًيفًالتعليمية،ًولالبتكارات
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