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 ملخص
 طلبة اللغة العربية لدى المفردات إتقان على TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق تأثير

 المبونج الوسطى جونونج سوغيه 1بالمدرسة العالية الحكومية  IPA عشر الثاني الصف
 واضعة: حسن الفاطمة

ًفإنً،المبونجًالوسطى جونونجًسوغيه1ًاحلكوميةًاملدرسةًالعاليةًًيفًالبحثًقبلًماًعلىًبناءً 
ًميالتعلًعمليةًيفًسلبينيًالطلبةًمعظمًيزالًالًحيثًاملباشر،ًميالتعلًمنوذجًهوًاملستخدمًميالتعلًمنوذج

ًميكنًيذالًيالتعلمًمناذجًمنًواحد.ًالعربيةًاللغةًميتعلًعمليةًيفًالعربيةًاللغةًاملفرداتًإتقانًونقص
ًالتعاوينًمنوذجًتطبيقًهوًبهًالقيام ًبحثالًاملشكلةو.TGTً(teams games tournament) نوعًالتعليم

ًيؤثرًTGTً(teams games tournament) نوعًالتعليمًالتعاوينًمنوذجًتطبيقًالعلميًهي:ًهلًالبحثًهذا

ً.اللغةًالعربية؟ًاملفرداتًإتقانًعلى
ًملعرفةًهتدف ًالبحث ًالتعاوينًمنوذجًتطبيقًتأثريًهذا  TGTً(teams games نوعًالتعليم

tournament)ًًالعربيةًاملفرداتًإتقانًعلى ًاللغة ًأنًأيً،التجرييبًشبهًهوًاملستخدمًالبحثًنوعًإن.
ًمنًصفنيًإىلًيصلًماًهذاًالبحثًيفًالعينةًكانت.ًميالتعلًعمليةًيفًةعلماملكًمباشرةًتتصرفًالباحثة
ًاحلكوميةًًيفًعشرًالثاينًالطلبة ًالعالية ًجمموعهاًبلغًاليتًالمبونجًالوسطى جونونجًسوغيه1ًاملدرسة

الصفًالتجرييبًًإىلًوانقسمًللصفوفًاعتبارًدونًبسيطةًعشوائيةًعيناتًطريقةًاستخدمتًطالب ا37ً
ً".t "ًاختبارًباستخدامًمقارنًحتليلًشكلًيفالبياناتًًالتحليل.ًضابطوالصفًال

ًًالتعاوينًميالتعلًمنوذجًكانً،البحثًنتائجًعلىًبناءً  TGTً)نوع ًإتقانًعلىًجداً ًمؤثراً (
ًالعربيةًاملفردات ًاحلصولًمتًاليتThitungًًقيمةًأنًعلىًينصًالذيًالفرضيةًاختبارًمنًذلكًويتضح.

 ≤  Thitung 17,52ًالطرفنيًاختبارًمعاجلةًمن.Ttabelًًمنًأعلىًالتجرييبًللصفًميالتعلًنتائجًمنًعليها

 ttabel α = 5% (0,05)ًًوα = 1% (0,01) = 2,04, 2,06 ًواختبارًطرفًواحد2,80ً ,2,76ًو
17,52 ≥  ttabel α = 5% (0,05) ًًوα = 1% (0,01) = 1,70, 1,71 ًًانًمتوسطًك2,49ً ,2,46و

 .96.19ًضابطالًالصفأكربًمن61.19ًًًالبعديًواالختبارًيقبلالاالختبارًًةقيم
ًالتعليمًالعاوينًنوعمنوذجًًتطبيقأنًهناكًتأثري اًيفًًتوبناء ًعلىًنتائجًحتليلًالبيانات،ًاستنتج

(TGTً)العربيةًاملفرداتًإتقانًنتائجًمنًيرقيًأنًميكنًوالذي. 
 (TGT) التعليم العاوني نوع نموذج ، المفردات إتقان: المفتاحية الكلمات
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 شعار
 

َماَسٰعى  ْنَساِنِاَّلَّ َسْعَيٗهَسْوَفُيٰرى َواَْنلَّْيَسلِْْلِ َواَنَّ  

 

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di 

usahakannya (39) Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). (Q. S 

An-Najm : 39-40).
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  Dapertemen Agama RI, An-Najm: Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponorogo, 

2000), h. 564. 
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 إهداء
 

 احلمد هلل رّب العادلني....
 :إىل البسيط العمل ىذا أقدم. وتعاىل سبحانو اهلل رضى مجيععلى 

 وصالّتك ودعمكما حبكما على أشكر إدريس أيبو  حليمةأمي  والدي، خاصة .1
 ادلساعي مواصلة على وتشجيع األمور تسهيل من أمتكن حىت ،ألبنتكما ادلتواصلة

 .ادلستقبل يف النجاح أجل من
 األوقات مجيع يف الذين ساري وميغا فردوس، ،نور ليل ،إلخويت إحًتام وأشعر أعز .2

 .التعليم ىذا بأخذ شغوف دائما اليت ألختم الصغرية اخلاصة قوهتم توفري
 ،النساء يتس ،رفيقة أنا علي، تامسي أبريليا، ميا ساري، إيرماندا أدي ،صاحبايت .3

 .والدوعاء دعمكن ومحاسكن على شكرا ميلةاجل ونساء
 أمر وىو النهاية، حىت البداية من والصالة ادلساعدة قدموا الذين ميعجل اشكر و  .4

 امني. بركاتو مع دائما وتعاىل سبحانو اهلل اآلخر، تلو واحدا أذكره أن مستحيل
 يارّب العادلني.
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 ترجمة الكتابة
 

 ،6441 يوليو 94 يف الوسطى المبونج يهسوغ جونونج يف فاطمةال حسن تُولد
 .حليمة والسيدة إدريس السيد من الزوج أشقاء، لثالثة ةالثالث بنتال وهي

 يف باسار يهسوغ جونونج 6ادلدرسة االبتدائية احلكومية  يف اتعليمه الكاتبة تقاد
 يف بوجنووايت 6ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ا تعليمه استمرت مث. 9002 عام

 يهسوغ جونونج 6ادلدرسة العالية احلكومية  يف الكاتبة تاستمر  مث. 9066 عام يف اهتوأكمل
 .9062 عام يف توأكمل

 يف والتعليم الرتبية كلية يف العربية اللغة تعليم قسم يفالكاتبة مقبولة  9062 عام يف
 الكاتبة تاكتسب احملاضرة، فرتة خالل. المبونج إنتان رادين احلكومية اإلسالمية جامعة
 9062 أغسطس إىل يوليو من الفرتة يف احلقيقي العمل حماضرات إجراء. اخلربة من الكثري

 يف ادليدانية اخلربة برنامج تنفيذ ،اجلنوبية المبونج باالس، مقاطعة بارو، بيماتانج قرية يف
إجراء و  المبونج، بندر يةحممد ادلدرسة االبتدائية ادلتكامل  يف 9062 ديسمرب إىل أكتوبر
 مع ، 9063 أغسطس الشهر يف سوغيه جونونج 6ادلدرسة العالية احلكومية  يف البحث
 إتقان على TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوين منوذج تطبيق تأثري " عنوان

 6بادلدرسة العالية احلكومية  IPA عشر الثاين الصف طلبة اللغة العربية لدى ادلفردات
  ".المبونج الوسطى جونونج سوغيه

. 
 



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 الرمحة، قد اعطى كان الذي وتعاىل سبحانو اهلل وجود على وشكر هلل احلمد

 لنيبا صالة وسالما على .العلمية الرسالة ىذه إكمال للباحثة ميكن حبيث ،العناية و توفيق،ال
 فرح ىو كبري آخر شيء اخلدمات بني ميزة أفضل على حنصل ،وسيلتو مع ألنو حممد

 .واإلميان اإلسالم

 تأثير " بعنوان بحثال إكمال للباحثة ميكن وتعاىل، سبحانو اهلل بركات على االمتنان مع
 المفردات إتقان على TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق

جونونج  1بالمدرسة العالية الحكومية  IPA عشر الثاني الصف طلبة اللغة العربية لدى
كلية   يف اجلامعية االوىل درجة على احلصول متطلبات كأحد" المبونج الوسطى  سوغيه
 الرسالة العلمية ىذه كتابة يف. جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان البونج التعليمو  الرتبية
 ادلناسبة، ىذه يف .األطراف خمتلف من والتشجيع والتوجيو ادلساعدة من العديد الباحثة تلقى

 :للمشرف اامتناهن عميق عن عربت أن ةالباحث نست مل
االسالمية احلكومية رادين  رئيس للجامعة ادلاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

 .ه اجلامعةالكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج



 ط
 

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

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

 .المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم
 كلية العربية، اللغة تعليم قسم سكرتري. ادلاجستري، اهلل أمر عفيف حممد السيد .4

 الرسالة ىذه الستكمال والتحفيز ادلدخالت أيضا قدم الذي والتعليم الرتبية
 .العلمية

ادلشرف االول والدكتور قدري  الدكتور احلاج جنتور جهيا كسوما ادلاجستري .5
 ستكمالال بصعوبة والتحفيز التوجيو دائما يعطىا انالذ الثاين ادلشرف ادلاجستري

الرسالة  ىذه من االنتهاء يف بإخالص واالرشاد التوجيو اوقدم ،العلمية الرسالة ىذه
 .العلمية

 جامعة االسالمية احلكومية يف الرتبية والتعليم كلية من حماضرين ،السيد والسيدة .6
 معرفتهم بتدريس قاموا الذين العربية اللغة تعليم قسم وخاصة المبونج، إنتان رادين

 .العلم أمهية معرفة يف للباحثة كثريًا وسامهوا بإخالص
 وادلوظفني المبونج إنتان رادين مركزية ومكتبة ،والتعليم الرتبية كلية مكتبة رئيس .7

 أثناء ادلكتبة يف ادلراجع حول ادلعلومات توفري خالل من الباحثة ساعدوا الذين
 .ثالبح إجراء



 ي
 

 ادلعنوي والدعم التوجيو الذان توفري حليمة والسيدة ادريس والدي احملبوبان السيد .8
 والذان اعطان التفاىم بثمن تقدر ال احلب وتقدمي البحث، إجراء أثناء والروحي

 المبونج. انتان رادين اجلامعة االسالمية احلكومية يف الدراسة فرتة خالل
 الذين ،خاصة للصف ج العربية اللغة قسم تعليم يف 2114 السالح يف أصحايب .9

 .العلمية الرسالة ىذه خالل إكمال التشجيع يقدمون

ربيعة  ساري،إنداه  وحدة،وأصحايب كورنيا  ،ظهريانا إيفا السيدة يتأستاذ .11

نساء  حسن الفاطمة، ،النساء سيت ساري، رفيقة آنا ،أمنانة نور سيت ،األداوية

 ،نينجسيو رايت ،دويل دسليما، ميتا ساري،  يوسينا ساري، أميليا ريسي اجلميلة،

 أسوة ،مفتاح اجلنة ،عناية آيك عالية،ال حكمة ،أفرميان جونيدا ديدي، إروان

 .البحث ىذا إلمتام والدافع التشجيع ونيقدم نالذي حسنة

 ما لكل األخرى، تلو واحدة الباحثة اهتذكر  ميكن ال الذين األطراف مجيع .11

 ىذه كتابة إلكمال مباشر غري أو مباشر بشكل سواء مساعدة، من متقدمه

 .العلمية الرسالة

 الكمال بعيد عن العلمية الرسالة ىذه أن الباحثة تأدرك ،اليكسر العاج اليوجد
 الباحثة توقعت السبب، ذلذا. الباحثة من وادلعارف إشارة على ادلفروضة القيود بسبب

 .العلمية الرسالة ىذهإلكمال  بناءة وانتقادات اقرتاحات



 ك
 

 للباحثة أعطي اليت التعليمات عن وادلساعدة واخلدمات اخلريية اجلمعيات مجيع عسى
 البحث نتائج تكون أن الباحثة أملت وأخرياً،. وتعاىل سبحانو اهلل من مكافآت على احلصول
 بشكل والقراء للباحثة خاص عمال جرية تصبح وأن مفيدة العلمية الرسالة ىذه يف الواردة

 .عام
 أمني يا رّب العادلني.. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 
 

2119 فرباير المبونج، بندر     
 

          فاطمةال حسن
                                                             1411121191  
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 البحث خلفية . أ

بادلدرسة العالية  IPA عشر الثاين الصف طلبة لدى العربية اللغة ميتعل عملية
 يزال ال ادلستخدم ميالتعل منوذج أنتعرف  المبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔاحلكومية 

 حول أسئلة ويعطي وجيزة، لفًتة ادلواد من القليل يشرح ادلعلم أي ادلباشر، ميالتعل
 طلبةال يصبح حبيث تأثرياً، أقل أنشطة التعليم تكون حبيث. واألجوبة واألسئلة ادلمارسة،

 أن جيب لذلك،. العربية ادلفردات إتقان يف ومنخفضة الدراسية الصفوف يف سلبيني
 ميالتعل يكون لكي. وشلتعاً  فعاالً  التعليم وجعل موات جو خلق على قادراً  ادلعلم يكون
 .التعليم ادلبتكر كنموذج التدريس طريقة يف تغيري ىناك يكون أن جيب شلتًعا،

 ليس ميالتعل. ككائنات فقط وليس بنشاط طلبةال يشارك ،ادلبتكر ميالتعل ذجو من
 ظاىرة ادلستخدمة الطريقة تعد مل ادلبتكر، ميالتعل يف. طلبةال يف ولكن ادلعلم، زلورىا

 ميكنو حبيث وديناميكي مرن ميتعلال منوذج ىي بل ،التعليم ادلباشر منوذج مثل تباطؤية
 ادلبتكر ميالتعل يف استخدامو ميكن الذي ميالتعل منوذج. ككل طلبةال احتياجات تلبية

 (.TGT( team games tournament) ) التعاوين ميالتعل منوذج مجاعية ألعاب دورة ىو
1 

 منوذج أو واحد نوع ىو TGT منوذج يف التعليم التعاوين فإن ،Shoimin وفقا
 االختالف إىل االضطرار دون طلبةال مجيع أنشطة يشمل لتطبيق، سهل تعاوين تعلمي

 .والتعزيز اللعب عناصر على وحيتوي أقران، كمعلم طلبةال دور ذلك يف مبا احلالة، يف
2 

                                                             
1
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014), h. 18. 
2
Ibid., h. 203. 
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 دون يتعلموا أن ميكن الطلبة مجيع أن ىو TGT منوذج أن فهم ميكن الوصف ىذا من
 رلموعة يف عشوائي بشكل اختيارىم سيتم واألدىن األذكى الطلبة ألن الوضع، متييز

 التعاون ادلشًتكة، ادلسئولية من صغرية رلموعات يف مًعا مبالتعلّ  طلبةلل ويسمحون
 .موالتعلّ 

 طلبةال يضع الذي التعليم التعاوين من واحد نوع ىو Mulyenia نقلو ما ،Isjoni ل وفقا
 أو والقبائل اجلنسني من سلتلفة قدرات لديهم الذين أشخاص ٙ إىل ٘ من رلموعات يف

 .السباقات
 مخسة إىل ثالثة من تتكون صغرية رلموعات يف طلبةال تكوين يتم TGT يف 3

 .والشعب والعرق واجلنس األكادميي التحصيل يف سواء ،ختلفةادل طلبة
 ميزة تكمن 4

 TGT تضيف حيث أنشطتها، يف ادلتعة عامل بسبب األكادميية، لعبتها يف TGT طريقة
 .اللعبة الستخدام أبعاًدا

 طلبةال دافعية من تزيد أن ميكن بطوالت تسمى اليت األلعاب 5
 حىت البعض، بعضهم ومناقشة مشًتكة مبهام القيام مثل م،التعلّ  يف ناشطني ليكونوا

 .األكادميية اللعبة يف رلموعة أفضل يكونوا أن أي اجملموعة، أىداف حتقيق من يتمكنوا
6 

 .وعيوب مبزايا( TGT) التعاوين ميالتعل منوذج تتميز

 :ىي TGT التعاوين ميالتعل منوذج مزايا

 .ادلهام يف يقضيو الذي الوقت من يزيد (ٔ
 .الفردية الفروق لقبول األولوية إعطاء (ٕ

                                                             
3
Vesty Ayu Mulyeni, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games 

Tournament (TGT) Untuk meningkatkan keatifan Belajar Sisa Pada Pokok Bahasan Reaksi 

Reduksi Oksidasi Kelas X Madrasah Aliyah Banunajah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kempar, 

(Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 

2010), h. 13. 
4
Ibid., h. 203. 
5
Robert E Slavin, Cooverative learning, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 13-14. 

6
Ibid., h. 34. 
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 .العمق يف ادلواد على السيطرة ميكن الوقت من القليل مع (ٖ
 .ةبالطل نشاط مع والتعلم التعليم عملية تتم (ٗ
 .اآلخرين مع االجتماعية التنشئة شلارسة على ةبالطل تثقيف (٘
 .العايل التعلم الدافع (ٙ
 .أفضل التعلم نتائج (ٚ
 .والتسامح واحلساسية اللطف زيادة (ٛ

عيوب,  ذلا TGT التعاوين ميالتعل منوذج التعاوين، ميالتعل منوذج مزايا جانب إىل
 وىي:

 للمعلم. أ

. األكادمييني حيث من متجانسة غري قدرات لديهم الذين الطالب جتميع صعوبة( ٔ
 تقسيم يف دقيقة سيطرة كحامل يعمل ادلعلم كان إذا الضعف ىذا على التغلب سيتم

 .اجملموعة

 ميكن. احملدد الوقت مير حبيث جًدا كبري ادلناقشة يف ةبالطل يقضيو الذي الوقت( ٕ
 .ككل الفصل إتقان على قادرًا ادلعلم كان إذا الصعوبة ىذه على التغلب

 ةبللطل. ب

 عليهم ويصعب مألوفني وغري عالية بقدرات يتمتعون طالب ىناك يزال ال
 يف ادلعلم وظيفة تتمثل ، الضعف ىذا على وللتغلب اآلخرين، ةبللطل تفسريات تقدًن
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 ةبللطل معارفهم نقل على قادرين ليكونوا أكادميية قدرات لديهم الذين ةبالطل توجيو
 .اآلخرين

 ادلدرسة دلستوى مناسبة( TGT) التعاوين ميالتعل لنموذج يوضح أعاله، الشرح من
 اللغة مفردات تعلم يف خاصة تطبيقها ميكن( TGT) التعاوين ميالتعل منوذج ألن عاليةال

 :ٜ٘ٔ-ٕٜٔ الشراء اآلية يف اهلل كما قال ، القرآن لغة ىي العربية اللغة. العربية

َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِْيَن  ٖٜٔنَ زَلَِبِو الرُّْوُح ااْلَِمنْيُ  ٕٜٔلَتَنزِيُل َربِّ اْلَعَلِمنْيَ و َوإِنوُ 
ِبنْيٍ  ٜٗٔ   ٜ٘ٔبِِلَساٍن َعَرّبِّ مُّ

Artinya: 

“Dan sesungguh, (Al-Qur’an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan 

seluuh alam, yang dibawa Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) 

agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab 

yang jelas”. 
 ألهنا مهمة غري يعتربوهنا زالوا ما ةبالطل بعض لكن عادلية، لغة ىي العربية اللغة

 ادلنخفضة النتائج يف عامل وىذا سواء، حد على والكتابة النطق يف صعبة مواد تعترب
 .العربية ادلفردات إتقان يف خاصة ، العربية اللغة لتعلم

 على قادرون طلبةال أن ىو ادلفردات إتقان مؤشر أن أوضح Syaiful Mustofa وفقا
 صحيح بشكل ويكتبوا ينطقوا أن طلبةال يستطيع جيد، بشكل ادلفردات أشكال ترمجة

 شكل يف سواء صحيح، بشكل( اجلملة) العدد يف استخدامو طلبةال يستطيع ،وجيد
 .والكتابة الكالم

7 

                                                             
7
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), h. 60. 
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 معٌت فهم على الطلبة مؤشر فإن ،Muhammad Ali Al-Khuli وفقاً  أنو حني يف
 الكلمة، قراءة أو مساع عند الكلمات معٌت فهم على قادرون طلبةال أن ىو ادلفردات

 طلبةال يستطيع احملادثة، يف استخدامها عند صحيح بشكل الكلمة نطق طلبةال يستطيع
 يف مثالية مجل يف كلمة استخدامها طلبةال يستطيع صحيح، بشكل الكلمة كتابة

 مجل يف سواء الكتابة، يف رأوىا إذا الكلمة قراءة على قادرون طلبةوال واحملادثة، الكتابة
 .وحدىا الوقوف وعند مثالية

8 
 ٔبادلدرسة العالية احلكومية  العربية اللغة معلمة مع ادلقابلة نتائج إىل استناًدا

 منوذج أن ادلعروف من كان ، Rina وىي أستاذة ،المبونج الوسطى جونونج سوغيو
عملية  يف سلبيني زالوا ما طلبةال معظم وكان ،التعليم ادلباشر يزال ال ادلستخدم ميالتعل

 .العربية اللغة يف ادلنخفضة طلبةال ومهارات التعليم
 مناذج وجود عدم إىل يرجع ىذا 9

 نتائج يف ذلك مالحظة ميكن. عملية التعليم يف كاملة غري ومرافق متنوعة، تعليمية
 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما إجراؤه مت الذي ادلسبق البحث

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8
 Muhammad Khuli Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), h. 102. 
9
Wawancara 30 Januari 2018. 
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  1.1 الجدول
العالية بالمدرسة  IPA عشر الثاني الصف طلبة لدى العربية اللغة المفردات إتقان تقييم نتائج

 8112 األكاديمي العام المبونج الوسطى جونونج سوغيه 1الحكومية 
 

 % تردد IPA 1 IPA 2 IPA 3 نتيجة رقم

ٔ 90-100 1 0 0 1 2% 
ٕ 80-89 3 3 2 8 11% 
ٖ 70-79 2 2 3 7 10% 
ٗ 60-69 1 4 2 7 10% 
٘ 50-59 5 6 3 14 20% 
ٙ 40-49 2 7 3 12 17% 
ٚ 30-39 7 0 5 12 17% 
ٛ 20-29 9 0 0 9 13% 

 %100 73 19 24 30 عدد
 IPA عشر الثاين الصف طلبة لدى العربية اللغة ادلفردات إتقان تقييم نتائج توثيق: ادلصدر

 المبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔبادلدرسة العالية احلكومية 
 

 ٖٚ  ادلستفتيني عدد خالل من طلبةال يُعرف أعاله، ادلذكورة البيانات من
بادلدرسة العالية  IPA عشر الثاين الصف طلبة اذلوايات حول مزدوًجا سؤااًل  ٕٓويعطى 

 ليس طلبةلل العربية ادلفردات إتقان أن ،المبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔاحلكومية 
 يف إتقاهنا تتحقق مل الذين طلبةال بعض ىناك يزال ال ألنو وذلك األقصى، احلد
 .ميالتعل

 تأثري" بادلوضوع حبث بإجراء الباحثة تمهت أعاله، ادلذكورة البحث خلفية من
 ادلفردات إتقان على TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوين منوذج تطبيق
جونونج  ٔبادلدرسة العالية احلكومية  IPA عشر الثاين الصف طلبة لدى العربيةاللغة 
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 ليتم اجملموعتني بتقسيم الباحثة قومست ،ىذا البحث يف".  المبونج الوسطى سوغيو
 واحد صف ، ٔ IPA عشر الثاين الصف وىو ،جترييب كصف واحد صف مع دراستها
 .ٕ IPA عشر الثاين الصف وىو حتكم، كصف

 

 المشكلة تحديد  . ب
 :يلي كما ىي الباحثة ددىاحت أن ميكن اليت ادلشكلة اخللفية، وصف من

 .عملية التعليم على ادلباشرالتعليم  منوذج يطبق ادلعلم يزال ال. ٔ
 .TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوين منوذج ادلعلم يتوقع مل. ٕ
 .العربية اللغة ادلفردات إتقان نقص. ٖ
 

 ج. قيود المشكلة
 إجراء يف الباحثة تقام أعاله، ادلذكورة البحث وخلفية ادلشكلة حتديد على بناء

 TGT (teams نوع التعليم التعاوين منوذج تطبيق تأثري : "إىل ادلشكلة بتقييد ىذا البحث

games tournament) عشر الثاين الصف طلبة لدى العربيةاللغة  ادلفردات إتقان على IPA 
 ". المبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔبادلدرسة العالية احلكومية 

 

 البحث مشكلةد. 
 TGT نوع التعليم التعاوين منوذج تطبيق تأثري ىناك أ" شكلةادل صاغت الباحثة

(teams games tournament) ؟العربية اللغة  ادلفردات إتقان على 
 ه. أهداف البحث
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 ىو ىذا البحث مراجعة فإن أعاله، ادلذكورة دلشكلة البحث وفقا البحث أىداف
 على TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوين منوذج تطبيق تأثري ىناك أ عرفةدل

 ". ؟العربيةاللغة  ادلفردات إتقان
 

 البحثفوائد و. 
 :مفيدة تكون أن ادلتوقع من ،ىذا البحث يف حتقيقها جيب اليت لألىداف وفًقا

 للمعلم .1
 منوذج استخدام حول بأفكار ادلسامهة ادلفيد من العربية، اللغةللمعلم 

 .عملية التعليم يف كإبتكار  TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوين
 طلبةلل .8

 واإلسهام ادلساعدة على قادراً  يكون أن ادلتوقع من البحث، ىذا خالل من
 ميتعل يف تعظيمها يتم اليت ادلفاىيم فهم على القدرة حتقيق أجل من األفكار يف

 اللغة ميتعل يف احملتملني وادلعلمني وادلعلمني للباحثني ميكن حبيث العربية، اللغة
 .TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوين منوذج يطبقوا أن العربية
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 الثاني الباب
 إطار نظري

 
 ميالتعل نموذجأ. 
 ميالتعل نموذجتعريف . 1

 سيتم الذي ادلنهج إىل منوذج التعليم يشَت ،Agus Suprijono يف Arends وفًقا
 يف والتعلم ميالتعل وبيئة ،أنشطة التعليم ومراحل ،أىداف التعليم ذلك يف مبا استخدامو،

 .الدراسي الفصلتنظيم 
 ميالتعل جتارب تصف مفاىيمية كأطر ميالتعل مناذج تعريف ديكن 1

 .أىداف التعليم لتشبو
 كنمط استخدامو ديكن منوذج التعليم أن Fahyuni وذكر Nurdyansyahـل وفقا

أىداف  لتحقيق والفعال ادلناسب النموذج اختيار ديكن ادلعلم أن يعٍت وىذا لالختيار،
 .التعليم

 أنشطة التعليم يف مرحلة ىو منوذج التعليم بأن منوذج التعليم تعريف ديكن 2
 .أىداف التعليم لتحقيق

 ىو منوذج التعليم أن Oemar Hamalik نقلو دلا وفًقا ،Weil  و  Joice ذكره دلا ووفًقا
 ،(ادلدى طويلة ميالتعل خطة) الدراسية ادلناىج لتشكيل استخدامو ديكن منط أو خطة

 .الدراسي الفصل ميتعل وتوجيو م،يالتعل مواد وتصميم
3 

                                                             
1
 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAKEM (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2009), h. 46. 
2
 Nurdyansyah, Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaan Sesuai Kurikulum 2013, 

(Surabaya: Nizamia Learning Center, 2016), h. 20. 
3
 Hamalik, Oemar, Model-model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PPs Universitas 

Pendidikan Indonesia, 1993), h. 6. 
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 ادلفاىيمي باإلطار اخلاص منوذج التعليم تصميم مت أعاله، الشرح إىل استناداً 
 اخلاصة خصائصو تعليمي منوذج لكل. أىداف التعليم حتقيق ميتعل يف منهجي بشكل
 منوذج التعليم تفهم أن جيب احملدد، منوذج التعليم تخداماس تقرر أن قبل. اإلجرائي وتنفيذه

 .اختياره مت الذي الفٍت
 

 ميالتعل نماذج أنواع. 2
 :أجزاء عدة إىل منوذج التعليم ينقسم ، Huda لـ وفقا
 (Cooperative Learning) التعاوني نموذج التعليم .أ 
 رلموعات يف مللتعل   الطلبة يدعو الذي التعلم ىو التعاوين منوذج التعليم   

 ، jigsaw ىي التعليم التعاوين مناذج عدة من أمثلة. سلتلفة قدرات ذات صغَتة
think-pair share, NHT, GI, TGT 

 

 (Direct Intruction) المباشر نموذج التعليمب. 
 لدعم خصيًصا ادلصممة التدريس مناىج أحد ىو ادلباشر منوذج التعليم

 .اإلجرائية وادلعرفة التقريرية بادلعرفة ادلتعلقة الطلبة ميتعل عملية
 

 (Web Based Learning) الويب على القائم نموذج التعليمج. 
 ىو اإللكًتوين ميالتعل أو الويب إىل ادلستند التعلم من منوذج التعليم إن

 العملية أجل من التعلم عامل يف ُيستخدم والذي اإلنًتنت إىل ادلستند ميالتعل
 شبكة على بالطبع وىي ثالثة، ىي اإللكًتوين التعليم مناذج تطوير. التعليمية

 .اإلنًتنت شبكة على احملسنة والدورة اإلنًتنت شبكة على مركزية ودورة اإلنًتنت،
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 (Problem Based Learning) مشكلةال حل على القائم التعلمد. 
 أحد ىو( Problem Based Learning) ادلشكلة حل على القائم منوذج التعليم

 معرفة على الطلبة حيصل أن تتطلب اليت ادلشكالت على تعتمد اليت ميالتعل مناذج
 حل ىي ذلك على األمثلة بعض. ادلشكالت حيلون الطلبة جيعل شلا مهمة،

 .وتولد تشكل اليت وادلشكلة ادلشكالت،
4 

 

 TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوني نموذجب. 
 TGT (teams games tournament) نوع التعليم التعاوني . تعريف نموذج1

 TGT (teams games نوع التعاوين منوذج التعليم تطوير مت ،ـnovianti ل وفقا

tournament) قبل من ادلباراة فريق مسابقة أو David DeVries  وKeath Edward. 
 يف 5

 قدرات لديهم طلبة 6-4 من تتكون دراسية رلموعات يف الطلبة وضع يتم النموذج ىذا
 مثل تقريًبا نفسها ىي TGT عام، بشكل. سعب أو عرق أو جنس أو متجانسة غَت

STAD، أن ىو دييزىا الذي TGT وأنظمة وادلسابقات األكادديية البطوالت تستخدم 
 اآلخرين الفريق أعضاء مع للفريق كممثلُت الطلبة يتنافس حيث الفردية، التقدم درجات

 .ذلم مكافًئا السابق األكادديي أدائهم يكون الذين
6 

                                                             
4
 Miftahul Huda, Model-model Pembelajaran: Isu-isu Metodis dan Paradigmatis, 

(Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2014), h. 309. 
5
Nunung Novianti, Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Tipe Team games 

Tournament (TGT) Terhadap Keaktifan Belajar Matematika, (Fakultas tarbiyah dan keguruan, UIN 

Suska Riau, 2013), h. 14. 
6
Robert E Slavin,Cooperatif Learning, (Bandung: Nusa Media), 2005, hlm. 163-165. 



12 
 

 يف الطلبة يضع الذي التعليم التعاوين من واحد نوع ىو Isjoni TGTل وفقا
 واجلنس، سلتلفة، قدرات لديهم الذين طلبة 6 إىل 5 من تتكون اليت الدراسة رلموعات

 .الشعوب أو والعرق
 من متنوعة رلموعة يف TGT استخدام ديكن" ،Trianto ل وفقا 7

 األساسي التعليم من واللغات االجتماعية والعلوم الدقيقة العلوم من ادلواضيع،
 مرافق TGT منوذج يتطلب ال تطبيقو، يف 8."العايل التعليم إىل( اإلعدادية االبتدائية،)

 يتضمن TGT برنامج فإن التنفيذ، سهلة كوهنا إىل باإلضافة أو ادلعدات مثل خاصة دعم
 الدرس أنشطة إىل النظر يتم. ادلطلوب ادلفهوم على للحصول الطلبة مجيع أنشطة أيًضا

 البعض بعضهم يسألون حيث ، رلموعاهتم يف مناقشات بإجراء الطلبة يقوم عندما النظَت
 .مًعا ويتعلمون األسئلة

 منوذج التعليم إن" Pratiwi ، Rasana ، Pudjawan نقلوا كما ، Hafis لـ ووفًقا
 تنفيذه، يسهل الذي التعليم التعاوين أجزاء أحد ىو TGT (teams games tournament) يف

 دور ذلك يف مبا احلالة، يف االختالف إىل االضطرار دون الطلبة مجيع أنشطة ويشمل
 9".والتعزيز اللعبة عناصر واحتواء أقران كعناصر الطلبة

 نوع التعاوين منوذج التعليم إن" االستنتاج مت أعاله، ادلذكور التوضيح إىل استناًدا
TGT (teams games tournament) يف الطلبة يضع الذي التعليم التعاوين من واحد نوع ىي 

 رلموعة يف استخدامها ديكن TGT طلبة 6 إىل 5 من تتكون اليت الدراسة رلموعات
                                                             

7
Isjoni, Op.Cit, h. 83-84. 

8
Trianto, Op. Cit.,  

9
Kd Yulita Pratiwi, I Dw. Pt Raka Rasana, Kt Pudjawan, Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT) Terhadap Penguasaan 

Kosakata Bahasa Inggris, (Jurnal Jurusan PGSAD, TP, FIF, Universitas Pendidikan 

GaneshaSingaraja, Indonesia)Waktu : 31 May 2018. 
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 األساسي التعليم من واللغات االجتماعية العلوم الدقيقة، العلوم  من ادلواد، من متنوعة
 TGT منوذج يتطلب ال تطبيقو، يف 10."اجلامعية ادلستوى إىل( اإلعدادية االبتدائية،)

 لتطبيق، سهل كونو إىل باإلضافة. غرف أو خاصة معدات مثل خاصة دعم تسهيالت
 يتم. ادلطلوب مفاىيم على للحصول الطلبة مجيع أنشطة على أيًضا ينطوي TGT فإن

 حيث رلموعاهتم، يف مناقشات بإجراء الطلبة يقوم عندما النظَت الدرس أنشطة إىل النظر
 .مًعا ويتعلمون األسئلة البعض بعضهم يسألون

 

 TGT (teams games tournament) نوع نموذج التعليم التعاوني. خطوة 2
 الرئيسية ادلكونات أو اخلطوات فإن ،Purnamasari ذكرت كما ،Slavin ل وفقا

 على ، TGT (teams games tournament) نوع منوذج التعليم التعاوين يف تنفيذىا مت اليت
 :التايل النحو
 الفصل عرض . أ

 وىو الدراسي، الفصل يف التقدديي العرض يف مرة ألول ادلادة تقدمي يتم
 ولكن ادلعلم، يقودىا اليت الدروس مناقشة أو عادة يتم الذي ادلباشر التدريس

 .البصري السمعي التقدديي العرض أيًضا يشمل أن ديكن
 (فريق) الجماعي ميالتعل . ب

 حيث من الفصل أجزاء مجيع ديثلون طلبة أربعة إىل ثالثة من الفرق تتألف
 الفريق ذلذا الرئيسية ادلهمة وتتمثل. والعرقيات والعرق واجلنس األكادديي األداء

                                                             
10

Trianto, Op. Cit.,  
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 حتديًدا، أكثر وبشكل ، بالفعل يتعلمون الفريق أعضاء مجيع أن من التأكد يف
 .جيد بشكل ألعاب أسئلة على للعمل األعضاء إعداد ىو
 ةلعبال. ج

 الطلبة معرفة الختبار الصلة ذي زلتواىا تصميم مت أسئلة من اللعبة تتكون
 على اللعبة لعب يتم. اجلماعي العمل وتنفيذ الدراسية الفصول عروض من ادلكتسبة

 عدد سوى ليست األلعاب معظم. سلتلًفا فريًقا منهم كل ديثل ،طلبة ثالثة مع طاولة
 على جييب أن وجيب مرقمة بطاقة الطالب يأخذ. الورقة نفس على ادلكتوبة األسئلة
 لالعبُت تسمح ادلنافس حول والقاعدة البطاقة، على ادلطبوع للرقم وفقا السؤال
 .البعض بعضهم إجابات بتحدي

 مباراةال. د
 هناية يف البطولة تنظيم يتم ما عادة. اللعبة جتري حيث بنية ىي ةاادلبار 

 قام وقد الفصل، يف تقدديًيا عرًضا ادلعلم يقدم أن بعد ، الوحدة هناية أو األسبوع
 الطلبة ادلعلم يعُت   األوىل، الدورة يف. النشاط ورقة باستخدام مجاعي بعمل الفريق

 األول، ادلكتب يف العالية ادلكانة ذوي من طلبة ثالثة االنقالب، منضدة يف ليكونوا
 .وىكذا الثاين، ادلكتب يف التالية والثالثة
 عترا اال. ه

 استخدام سيتم. النقاط على فريق كل سيحصل ،ادلباراة يف ادلشاركة بعد
 كمحددات اللعبة وأنفاق نتائج من عليها احلصول مت اليت الفريق نقاط متوسط
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 إذا التقدير من آخر شكل أي أو شهادة على الفريق سيحصل. الفرق جلوائز
 .معينة معايَت إىل ادلتوسطة نقاطهم وصلت

11 
 :التايل النحو على ىو TGT مكونات وصف فإن Mulyeni ل وفقا
 عرض الفصل . أ

 وىذا ، الدراسي الفصل يف ادلئوية النسبة يف TGT يف ادلواد إدخال يتم
 .ادلعلم يقودىا اليت الدروس مناقشة أو ادلباشر التدريس ىو
 الفريق . ب

 من الفصل أجزاء مجيع ديثلون طلبة مخسة أو أربعة من الفريق يتكون
 بشكل الفريق ىذا تشكيل يتم. والعرق والعرق واجلنس األكادديي األداء حيث

 الفريق أعضاء مجيع أن من التأكد يف الفريق ىذا وظيفة وتتمثل. متجانس
 على قادرين ليكونوا أعضائو إلعداد ، حتديًدا أكثر وبشكل ، بالفعل يتعلمون

 .جيد بشكل الدورة تنفيذ
 لعبةال. ج

 اللعبة لعب يتم. الطلبة معرفة الختبار ادلصممة األسئلة من اللعبة تتكون
 .سلتلًفا فريًقا منهم كل ديثل ، طلبة ثالثة مع طاولة على

 
 

                                                             
11

Yanti Purnamasari, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games 

Tournamen (TGT) Terhadap Kemandirian Belajar dan Peningkatan Kemampuan Penalaran dan 

Koneksi Matematika, http://Jurnal. Pdii.lipi.go.id/admin/Jurnal/41597. Pdf  Waktu : 3 Juni 2018. 

http://jurnal/
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 مباراةال. د
 تقسيم سيتم األكادديية، اللعبة ىذه يف. اللعبة جتري حيث بنية ىي ادلباراة

 يف الطلبة جتميع يتم. رلموعة كل من شلثلُت من تتكون دورات جداول إىل الطلبة
 يف أنو يعٍت شلا األكادديية، القدرة حيث من متجانس بشكل واحدة دورة جدول
 الدورة وبعد ادلساواة، قدم على مشارك كل قدرة جتربة تتم واحدة، دورة جدول
 .األخَتة الدورة يف أدائهم على اعتماًدا اجلداول الطلبة سيتبادل األوىل،
 الفريق على اإلعترا . ه

 معينة، معايَت إىل نقاطهم متوسط وصل إذا جائزة على الفريق سيحصل
 أعضاء نقاط مجيع مجع خالل من الفريق أو اجملموعة درجات على احلصول ويتم

 من مستويات ثالثة ىناك. اجملموعة أعضاء من العديد مع وادلشاركة الدراسة رلموعة
 .الفريق نقاط متوسط على بناءً  ادلكافآت

12 
 TGT (teams نوع منوذج التعليم التعاوين أن استنتج أعاله، الوارد الشرح إىل واستناداً 

games tournament) إىل ثالثة إىل اجملموعتان قسمت حيث للمادة، األول العرض كان 
 احلركات بطاقات شكل يف أسئلة طرح منها كل مباريات أربع كل أشخاص، أربعة

 حيث ادلعيار نقطة ىو والسادس ادلوضح، للهيكل وفقا رلموعة كل جتلس اليت اخلمس
 .ادلعلم من جائزة على النقاط أعلى لديها اليت اجملموعة حتصل

                                                             
12

Vesty Ayu Mulyeni, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games 

Tournament (TGT) Untuk meningkatkan keatifan Belajar Sisa Pada Pokok Bahasan Reaksi Reduksi 

Oksidasi Kelas X Madrasah Aliyah Banunajah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kempar, (Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010), h. 13-

17. 
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 TGT (teams games tournament) نوع نموذج التعليم التعاوني وعيوب مزايا. 3
 وفقا .وعيوب مبزايا TGT (teams games tournament) نوع منوذج التعليم التعاوين تتميز

 :يلي ما TGT التعليم مزايا تشمل ،Suarjana ل
 .ادلهام يف يقضيو الذي الوقت زيادة من يزيد. أ

 .الفردية الفروق قبول أولويات حتديد. ب
 .العمق يف ادلادة على السيطرة ديكن الوقت من قليل مع. ج
 .الطلبة نشاط مع والتعلم التعليم عملية تتم. د
 .اآلخرين مع االجتماعية التنشئة دلمارسة الطلبة تثقيف. ه
 .العايل التعلم دافع. و
 .أفضل تعلم نتائج. ز
 .والتسامح واحلساسية اللطف زيادة. ح

 :تشمل TGT التعليم عيوب
 للمعلم. أ

 حيث من متجانسة غَت قدرات لديهم الذين الطلبة جتميع صعوبة .1
 كمالك يعمل ادلعلم كان إذا الضعف ىذا على التغلب سيتم. األكاددييُت

 .اجملموعة تقسيم يف الدقيق للتحكم
 الوقت دير حبيث للغاية كبَت ادلناقشة يف الطلبة يقضيو الذي الوقت إن .2

 إتقان على قادرًا ادلعلم كان إذا الصعوبة ىذه على التغلب ديكن. احملدد
 .ككل الفصل
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 طلبةلل. ب
 التفسَتات تقدمي وصعوبة مألوفُت غَت عالية قدرة ذوو طلبة ىناك يزال ال

 الطلبة توجيو يف ادلعلم مهمة تتمثل ،العيوب ىذا على للتغلب اآلخرين، طلبةلل
 الطلبة إىل معرفتهم نقل على وقادرة قادرة لتكون أكادديية قدرات لديهم الذين

 .اآلخرين
 

 TGT (teams games نوع منوذج التعليم التعاوين وعيوب مزايا ادلعلم يتقن أن جيب

tournament) استناًدا. ميالتعل إجراء عند العيوب من احلد من يتمكن حىت وصفها مت اليت 
 TGT (teams نوع منوذج التعليم التعاوين أن االستنتاج ديكن أعاله، الوارد الوصف إىل

games tournament) متجانسُت، غَت أشخاص 4 إىل 3 من يتألف مجاعي تعل م منوذج ىو 
 األخرى اجملموعات مع التنافس ديكنهم حبيث ادلواد، األعضاء مجيع يفهم حىت مًعا يعملون

 خيلق التنافسي اجلو ىذا. رلموعة كأفضل اللقب على للحصول البطولة/  ادلباراة يف
 ويف ، ادلاد فهم من الطلبة مجيع يتمكن حىت االستقالل لتشكيل إجيابية تنافسية ظروف
 .العربية ادلفردات إتقان على القدرة صقل على القدرة النهاية

 

 العربية اللغة المفرداتج. 
 العربية اللغة المفردات تعريف. 1

Kosakata ادلفردات تسمىلزية اللغة االصل ويف ادلفردات العربية باللغة سمىي الذي 
vocabulary، جزء ما شخص يعرفها اليت الكلمات كنوز أو الكلمات من رلموعة ىي 

 اليت الكلمات مجيع رلموعة ىو آخر تعريف ىناك ذلك، إىل باإلضافة. معينة لغة من
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 الشخص مفردات ثروة إن. جديدة مجل لتجميع استخدامها وإمكانية الشخص يفهمها
 الثالثة العناصر من واحدة ىي ادلفردات. التعليم مستوى أو للذكاء صورة عام بشكل ىي
 وىي ، ادلكتوبة واللغة الشفهية اللغة يف تستخدم فهي ، إلتقاهنا جدا مهمة تعترب اليت للغة

 .بالعربية التحدث على ادلرء قدرة لتطوير األدوات من واحدة
13 

 Mahyudinو  Fachrurrozi كتاب يفHornby As   (1974 :958 ) وفقا
 .لغة تشكل( بينهما جتمع اليت القواعد مع) واليت للكلمات، إمجايل عدد ىي ادلفردات

14 
 .معُت معٌت كلمة لكل أن فهم ديكن الوصف، خالل من

 الطلبة يعرفها اليت الكلمات من عدد ىي ادلفردات أن Nulanda و Fitriyani اذكر 
 النمو ادلفردات تواصل" Nulanda و Fitriyani حبث يف Khodareza و Komachali. باللغة

 .اتصال كأداة للغاية مفيد أمر وىو العمر، يف تقدمنا مع
15 

 كل من رلموعة أهنا على الشخص مفردات تعريف يتم أنو على Hotimah تنص
 الشخص ىذا يستخدمها أن حيتمل اليت الكلمات كل أو الشخص يفهمها اليت الكلمات

 .جديدة مجلة لتجميع
16 

 الكلمات كل من رلموعة بأهنا ُتعرَّف( ادلفردات) ادلفردات أن Khoiriyah تُعر ف
 .جديدة ةمجل لتجميع استخدامها وإمكانية الشخص يفهمها اليت

17 

                                                             
13

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hal. 61. 
14

Dr. H. Aziz Fachrurrozi, M.A dan Erta Mahyuddin, Lc., S. S.,M. Pd.I, Teknik 

Pengembangan Bahasa Arab, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2011), h. 29. 
15

 Eka Fitriyani , Putri Zulmi Nulanda,” Efektivitas Media Flashcarسd dalam Meningkatkan 

Kosakata Bahasa Inggris”. Jurnal Ilmiah Psikologi Vol.. 4, No. 2 (Maret 2018) Hal : 171. 
16

 Empit Hotimah, “Penggunaan Media Flashcard dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa 

dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris  Kelas II MI  Ar-Rochman Garut”, Jurnal Pendidikan 

Universitas Garut Hotimah Vol. 04; No. 01 (Maret 2018), h. 14. 
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 يف مهًما دورًا تلعب ادلفردات أن استنتاج ديكن أعاله، ادلذكور التفسَت إىل استناًدا
 ذلك، إىل باإلضافة. األطفال معرفة من ستزيد األطفال ديتلكها اليت ادلفردات. اللغة تطوير

 ادلفردات، إلتقان. اآلخرين مع التواصل األطفال على يسهل أن ديكن ادلفردات إتقان فإن
 ترتيب من يتمكن حىت الكلمة، معٌت وذكر الكلمة قراءة على قادراً  الطفل يكون أن جيب
 .بسيطة مجل

 

 العربية المفردات من الهد  .2
 يتمكن كيف ىو احلقيقي ادلفردات درس إن Zuhdy حبث يف Thuaimah قال

 تتقن اليت( بيتراك) والبٌت ،(أمنظ) سلتلفة بأشكال ادلفردات مع بالعربية التواصل من الطلبة
 .صحيح بشكل استخدامها ويستطيع

18 
 :يلي كما ىي العربية ادلفردات ميلتعل العامة األىداف أن Mustofa ذكرت

 هموف القراءة مواد خالل من سواء ، الطلبة أو طلبةلل جديدة مفردات تقدمي .أ 
 .عو مسادل

 النطق ألن وصحيح صحيح بشكل ادلفردات قراءة على الطلبة أو الطلبة تدريب  .ب 
 .جيد بشكل والقراءة الكالم على القدرة إىل يؤدي والصحيح اجليد

 عند أو( بذاتو قائم) ادلعجمية أو الشرح يف سواءً  ادلفردات، معاين فهم  .ج 
 (.ضلوي معنوي معٌت) معينة مجل سياق يف استخدامو

                                                                                                                                                                              
17

Siti Ainun Khoiriyah, “Pemanfaatan Media Flashcard dalam Meningkat Penguasaan 

Mufradat Siswa Kelas II A MTSN Ngemplak Sleman Yogyakarta”. (Universitas Islam  Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013 ), h. 18. 
18

Halimi Zuhdy, Teknik Pengajaran Bahasa Arab,, 

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2138 pdf, waktu: 14 mei 2018,  h.3. 

http://jurnal/
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 والكتابة( التحدث) الشفهي التعبَت يف ادلفردات ووظيفة تقدير على قادرة .د 
 .الصحيح للسياق وفقا( اإلنشاء)

19 
 دتكن كيفية ىو العربية ادلفردات من الغرض فإن أعاله، التوضيح إىل استناداً 

 اليت( تراكيب) والبٌت ،(أمنظ) سلتلفة بأشكال ادلفردات مع بالعربية التواصل من الطلبة
 .صحيح بشكل استخدامها ويستطيع تتقن

 

 المفردات ميتعل خطوات .3
 :اخلطوات بعض اختاذ ديكننا جديدة، مفردات نعلم أن أردنا إذا Al-khuli وفقا
 .يسمعها والطالب مرات، ثالث أو مرتُت الكلمة ادلعلميتحدث  .أ 
 .كامل بسعر اللوحة على الكلمة ادلعلم يكتب  .ب 
 .الكلمة لطبيعة مالءمة األكثر بالطريقة الكلمة ادلعلم يكتب .ج 
 الطلبة يفهم حىت مثالية مجل عدة أو واحدة مجلة يف الكلمة ادلعلم يستخدم .د 

 .النحوية ووظائفهم معناىم أفضل بشكل
 .فردي بشكل مث رلموعات، يف مث ، معاً  اجلمل أحد نطق الطلبة يقلد .ه 
 هبا الكلمة كانت إذا خاصة ،طلبةلل الكلمة كتابة كيفية ادلعلم يوجو .و 

 .الكتابة يف صعوبة مستوى
 ادلعٌت توضيح يف تساعد أن ديكن اليت واجلمل الكلمات معٌت ادلعلميكتب  .ز 

 .السبورة على

                                                             
19

Syiful Mustofa, Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 63. 
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 .السبورة على ادلكتوبة اجلديدة ادلفردات كلمات الطلبة يكتب .ح 
 كتبهم يف ادلثال سبيل على واجلمل الكلمة ومعاين الكلمات الطلبة يكتب .ط 

 .اخلاصة
 

 مفردات أي م،يالتعل خطوات أن االستنتاج ديكن ، أعاله التوضيح إىل استناداً 
 يكرر والتكرار، احملاكاة قبل ادلعلم من الكلمات نطق أمثلة إىل تستمع أن ديكن ،الطلبة
 .معناىا فهم بعد الكلمات نطق الطلبة

 

 المفردات اتمؤشر  .4
 أحد ادلفردات ميتعل يعترب حيث ادلفردات، تعليمب لغاتتعليم ال فصل ديكن ال

 ادلفردات تدريس على ادلفردات تعليم يقتصر ال. نفسها اللغة ميتعل يف ادللحة العناصر
 إتقان على قادرين الطلبة يعترب ذلك من أكثر ولكن حفظها، الطلبة بتعليم يقوم مث فقط،

 Syaiful لـ وفًقا للمؤشرات بالنسبة احلال ىو كما ، ادلؤشرات بعض حققوا إذا ادلفردات
Mustofa ىي: 

 .جيد بشكل ادلفردات أشكال ترمجة على قادرون الطلبة .أ 
 .وصحيح صحيح بشكل والكتابة قول طلبةلل ديكن  .ب 
 شكل يف سواء ، صحيح بشكل( اجلملة) الرقم يف استخدامها طلبةلل ديكن .ج 

 .والكتابة الكالم
20 

                                                             
20

 Syaiful Mustofa, Op. Cit, h. 60. 
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 على ادلفردات معٌت يفهم الطالب مؤشر فإن اخلويل، علي زلمد أن حُت يف
 :التايل النحو

 .الكلمة قراءة أو مساع عند الكلمات معٌت فهم على قادرون الطلبة .أ 
 .احملادثة يف استخدامها عند صحيح بشكل الكلمة نطق قادرون الطلبة  .ب 
 .صحيح بشكل الكلمة كتابة على قادرون الطلبة .ج 
 .واحملادثة الكتابة يف مثالية مجل يف الكلمة استخدام على قادرون الطلبة .د 
 اجلمل يف سواء ، الكتابة يف رأوىا إذا الكلمة قراءة على قادرون الطلبة .ه 

 .مبفردىم الوقوف وعند ادلثالية
21 

 

 إذا ادلفردات إتقان على قادرين الطلبة يعترب أعاله، ادلذكور الرأي إىل استنادا
 الكلمات والكتابة الكلمات ويقول الكلمات، قراءة أو ادلعٌت فهم على قادرين كانوا

 .مثالية مجل يف الكلمات واستخدام
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21

 Muhammad Khuli Al-Khuli, Op. Cit, h. 102. 
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 الصلة ذات البحوثد. 
 التعليم التعاوين منوذج أن تطبيق يف البحث بشأن الصلة ذات بالبحث يتعلق فيما

 TGT (teams games tournament) نوع
  2.1 جدولال

 سابقين باحثين مع البحث في اتوالتشابه االختالفات
 االختالفات التشابهات نتائج البحث موضوع البحث اسم الباحثين رقم
1 Kd. Yulita 

Pratiwi1, IDw. 
Pt. Raka 

Rasana,Kt.Pudj
awan3 

منوذج التعليم  تأثَت
 TGT نوع التعاوين

(teams games 

tournament) على 
 ادلفردات اإلتقان

 يف طلبةلل اإلصلليزية
الصف الرابع يف ادلدرسة 
االبتدائية احلكومية 
غوغوس الرابع منطقة 

 فرعية تابانن

 الدراسة نتائج
 وجود إىل تشَت

 إتقان اختالفات
 دلفردات كبَت
 اإلصلليزية اللغة
 الذين طلبةال بُت
 تدريسهم يتم

منوذج  باستخدام
 التعليم التعاوين

 TGT نوع
(teams 

games 

tournament) 
 تعلم طلبةو 

 مناذج باستخدام
 التقليدية التعلم

 الصف طلبة يف
 .الرابع

 ميالتعل منوذج
 ىو ادلستخدم

 نفسو،
 نوع وبالتحديد

منوذج التعليم 
 نوع التعاوين
TGT (teams 

games 

tournament) 

 الباحث يف
 على السابقُت
 من التمكن

 ادلفردات
. اإلصلليزية

ىذا  يف بينما
 إتقان البحث

 ادلفردات
 العربية

2 Karina Oktaviani منوذج التعليم  تطبيق
 TGT نوع التعاوين

(teams games 

 نتائج أظهرت
 وجود االختبار

 داللة ذات فروق

 ميالتعل منوذج
 ىو ادلستخدم
 نفسو،

 باحث يف
 يف سابقُت
 فهم القراءة
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tournament) فهم يف 
 العربية القراءة

 يف إحصائية
 التعلم منوذج

 التجرييب
 يف والضوابط

 مهارة حتسُت
 .القراءة فهمو 

 نوع وبالتحديد
منوذج التعليم 

 نوع التعاوين
TGT (teams 

games 

tournament) 

 بينما. العربية
 ىذا البحث يف

 ادلفردات إتقان
 العربية

3 Ngaidatun 

Faizah 
منوذج التعليم  ماستخدا

 TGT نوع التعاوين
(teams games 

tournament) 
 بطاقة ووسيلة ادللصقات

 االىتمام لزيادة السؤال
 الفيزياء ميتعل ونتائج

 نتائج خلصت
 أن إىل الدراسة

منوذج التعليم 
 نوع التعاوين
TGT (teams 

games 

tournament)
 يستخدم

 ادللصقات
 األسئلة وبطاقات

 أن ديكن اليت
 اىتمام من تزيد

 الفيزياء ونتائج
 يف التعلمية

ادلدرسة ادلتوسطة 
 13احلكومية 

 .سيمارانج

 ميالتعل منوذج
 ىو ادلستخدم
 نفسو،
 نوع وبالتحديد

منوذج التعليم 
 نوع التعاوين

TGT (teams 

games 

tournament) 

الباحث  يف
 يف السابقُت

 االىتمام زيادة
 نتائج التعليمو 

. الفيزياء من
 ىذا يف بينما

 إتقان البحث
 ادلفردات

 العربية

 

 على تركز اليت ثالبح إلجراء نطمح فإننا أعاله، ادلذكورة األحباث بعض إىل استناداً 
 TGT (teams games tournament) نوع منوذج التعليم التعاوين مع العربية اللغة قدرة الطلبة على

 .العربية ادلفردات إتقان لتحسُت
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  التفكيره. إطار 
 تفسَت إعطاء يف الباحث، عقل يصف الذي البحث من جزءًا التفكَت إطار يعترب

 حيتوي مفهوم ىو فإطار التفكَت الفرضية، يف عنو التعبَت مت افًتاض يوجد فلماذا لآلخرين،
. ادلشكلة يف مؤقتة إجابة توفَت أجل من التابع وادلتغَت ادلستقل ادلتغَت بُت سببية عالقة على

 .دراستو جيري الذي
 وبادلثل،. نتيجة أو حيققو ىدف الشخص لدى يكون أن جيب تعليمي، نشاط كل

 تتضمن. العربية اللغة تعلم نتائج على بالتأكيد حتصل فسوف العربية، اللغة تعلم كنت إذا
 .العربية ادلفردات إتقان ىذه نتائج التعليم
 تدل. الطلبة بعض مثل صعًبا موضوًعا العربية اللغة ميتعل يعترب يزال ال اآلن حىت

 وىناك نسبياً، منخفضة تزال ال واليت العربية اللغة ميتعل يف ادلفردات إتقان نتائج ذلك على
 لتحسُت اجلهود من العديد ىناك ، ادلشكلة ىذه على للتغلب. ذلك وراء كثَتة أسباب

 إتقان لتحسُت استخدامها ديكن اليت ميالتعل مناذج من واحد. العربية للمفردات الطلبة إتقان
 .TGT (teams games tournament) نوع منوذج التعليم التعاوين تطبيق ىو ادلفردات

 يضع الذي التعليم التعاوين من واحد نوع ىو Mulyenia نقلو ما ،Isjoni ل وفقا
 والقبائل اجلنسُت من سلتلفة قدرات لديهم الذين أشخاص 6 إىل 5 من رلموعات يف الطلبة

 مخسة إىل ثالثة من تتكون صغَتة رلموعات يف الطلبة تكوين يتم TGT يف. السباقات أو
 طريقة ميزة تكمن. والشعب والعرق واجلنس األكادديي التحصيل يف سواء ،ادلتجنسة طلبة

TGT تضيف حيث أنشطتها، يف ادلتعة عامل بسبب األكادديية، لعبتها يف TGT أبعاًدا 
 ليكونوا الطلبة دافعية من تزيد أن ديكن بطوالت تسمى اليت األلعاب. اللعبة الستخدام
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 من يتمكنوا حىت البعض، بعضهم ومناقشة مشًتكة مبهام القيام مثل م،التعل   يف ناشطُت
 ىذه خالل من. األكادديية اللعبة يف رلموعة أفضل يكونوا أن أي اجملموعة، أىداف حتقيق

 توضيح يتم. ادلعطاة ادلشاكل حلل العربية ادلفردات إتقان على يؤثر أن ادلتوقع من العملية،
 :التايل النحو على البحث ذلذا النظري اإلطار

 التفكير إطار خطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلشكالت
 .TGT مل يطبق ادلعلم منوذج التعلم .1
 النقص األمثل يف تعلم اللغة العربية .2
 .مييف عملية التعل ةبالطلعدم إتقان مفردات  .3

 TGT ميالتعل منوذج
 البطولة. .1
 االعًتاف. .2
 لعبة .3
 .الفصل عرض. 4
 . اجلماعي التعلم. 5

 :العربية ادلفردات إتقان
 السليب االستسالم .1
 ادلنتجة النشطة .2

 

 نوع التجريبية التعليم التعاوين الطبقة طبقت 
(TGT )العربية ادلفردات إتقان ضلو 

 

 التقليدي التعلم منوذج التحكم فئة تطبق



28 
 

 
 
 
 
 
 

 الفرضيةو. 
 :ومها ، ىذا البحث يف فرضيتان ىناك

 البحث فرضية. 1
 التأثَت يف كبَت فرق ىناك" البحث شكلةدل مؤقتة إجابة ىي البحث فرضية إن

 على حيصلون الذين الطلبةو ( TGT)نوع  التعاوينالتعليم منوذج الذين يعطى الطلبة بُت
 ".العربية ادلفردات يف إتقان التقليدي ميالتعل ذجمنو 
 اإلحصائي فرضية. 2

 .السكانية ادلعلمات عن عبارات ىي اإلحصائي فرضية
 :ىي ىذا البحث يف اإلحصائي فرضية

H0: µ1 ≤ μ2  

 ادلفردات إتقان كان إذا الصفر فرضية قبول يتم( hipotesis nihilفرضية الصفر )
 أو أصغر( جترييب صف( )TGT) نوع التعليم التعاوين ذجمنو  باستخدام اجملموعة يف العربية

 نتائج التعل م نتائج التعل م

 TGT (teams نوع منوذج التعليم التعاوين تطبيق على وبالتحديد ، تأثَت ىناك

games tournament العربية ادلفردات إتقان زيادة يف. 
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 نوع التعليم التعاوين ذجمنو  تستخدم ال رلموعات يف العربية ادلفردات إتقانب يساوي
(TGT) (حتكم صف.) 

 
H1 : μ1 > μ2 

 يف العربية ادلفردات إتقان كان إذا( hipotesis alternatif) العمل فرضية قبول يتم 
 العربية ادلفردات إتقان من أعلى( جترييب صف) التعاوين ميالتعل منوذج باستخدام اجملموعة

 (.حتكمصف ( )TGT) نوع  التعاوين منوذج التعليم تستخدم ال رلموعات يف
 :مالحظات

H0 :الصفر فرضية (nihil) 
H1 :العمل فرضية (hipotesis alternatif) 
μ1:  عشر الثاين الصف طلبةل العربية ادلفردات إتقان IPA 1 ادلدرسة العالية  يف

 المبونج الوسطى. احلكومية جونونج سوغيو
μ2 :عشر الثاين الصف طلبةل العربية ادلفردات إتقان IPA 2 ادلدرسة العالية  يف

 المبونج الوسطى. احلكومية جونونج سوغيو
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 الثالث الباب
 البحث منهجية

 
 البحث ةقيطر  . أ

 واستخدامات أغراض ذات بيانات على للحصول علمية طريقة ىي البحث طريقة
 .زلددة

 رلموعة على حيتوي الذي Quasy Eksperimental Design العلمي البحث شكل 1
 إجراء على تؤثر اليت اخلارجية ادلتغريات على كامل بشكل السيطرة يستطيع ال ولكنو حتكم

 باستخدام العينة رسم طريق عن التجربة ىي ادلستخدمة البحث طريقة كانت. التجارب
 .(sampling random sampling) العينات ألخذ العشوائي العينات أخذ

 اجملموعة ىي األوىل اجملموعة. رلموعتني إىل ادلستجيبني جتميع مت ىذا البحث يف
 ميتعلال منوذج تطبيق مع العربية اللغة ميلتعل العالج يتلقون الذين الطلبة وىي التجريبية،

 أي ،التحكم اجملموعة ىي الثانية اجملموعة. team games tournament (TGT) نوع التعاوين
 أنشطتها على ادلعلم يسيطر اليت العربية اللغة ميتعل عالج على حيصلون الذين الطلبة

 يف تكون أن إىل ومتيل شفهيا ادلعلومات تقدًن على التأكيد خالل من التعليمية العملية
 :التايل النحو على البحث تصميم مع. االجتاه نفس

 
 
 

                                                             
1
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h. 14. 
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 1.3 جدولال
 ثالبح تصميم

 نوع التعليم التعاوني نموذج
team games tournament 

(TGT) (X) 

 (Y) إتقان المفردات العربية
 IPA 2 الصف الثاني عشر IPA 1الصف الثاني عشر 

 نوع التعليم التعاوين منوذج تطبيق
team games tournament 

(TGT) ادلفردات على إتقان 
 اللغة العربية

قليدي التعليم الت منوذج تطبيق
اللغة  ادلفردات على إتقان

 العربية

 
 البحث متغيرات. ب

( X عنها يعرب ما عادة) ادلستقلة ادلتغريات ومها متغريين، ىناك ىذا البحث يف
 (.Y عنها يعرب ما عادة) التابعة وادلتغريات

 سبب تصبح أو تؤثر اليت ادلتغريات ىي( variable independent) ادلستقلة ادلتغريات .1
 (.variable dependent) التابعة ادلتغريات ظهور أو تأثريىا

 كان ،ىذا البحث يف 2
 team games tournament نوع التعليم التعاوين منوذج تنفيذ ىو ةادلستقل اتادلتغري 

(TGT) كما ،على إتقان اللغة العربية X. 
 نتيجة، تصبح أو تتأثر اليت ادلتغريات ىي( Variable dependent) التابعة ادلتغريات .2

إتقان اللغة  ةالتابع اتادلتغري  ،ىذا البحث يف. ستقلةادل تغرياتادل وجود بسبب
 .Y كما ،العربية

 

                                                             
2
Sugiono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 4. 
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 للمتغيرات التشغيلي التعريفج. 
 :يلي كما ىي ىذا البحث يف للمتغريات التشغيلي التعريف

 واحًدا نوًعا team games tournament (TGT) نوع التعليم التعاوين منوذج تنفيذ تعترب .1
 5 من تتكون اليت الدراسة رلموعات يف الطلبة يضع الذي التعاوين ميالتعل أنواع من
 .الشعب أو والعرق ، واجلنس سلتلفة، قدرات لديهم الطلبة 6 إىل

 الشخص يفهمها اليت الكلمات كل من رلموعة أهنا على ادلفردات إتقان تعريف يتم .2
 .جديدة مجل لتجميع استخدامها وإمكانية

 

 العينات أخذ وتقنية العينات، السكان،د. 
 السكان. 3

الفصل  IPA عشر الثاين الصف من الطلبة مجيع ىذا البحث يف السكان كان
سوغيو المبونج الوسطى العام  جونونج 1احلكومية الدراسي االول بادلدرسة العالية 

 .طالبا 73 رلموعها بلغ ،2118الدراسي 
  1.3 الجدول

الفصل الدراسي االول بالمدرسة العالية الحكومية  IPA عشر الثاني الصف من الطلبة
 3039/3032العام الدراسي  سوغيه المبونج الوسطى جونونج 3

 عدد الطلبة الصف رقم
1 XII IPA 1 30 

2 XII IPA 2 24 

3 XII IPA 3 19 

 73 عدد
 سوغيو المبونج الوسطى جونونج 1ادلدرسة العالية احلكومية  إدارة: ادلصدر
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 ألن IPA من عشر الثاين الصف من اخلاصة اجملموعة الباحثة ددحت الصدد، ىذا يف
 وىي قبوالً، العربية وادلادة الدروس أكثر يعتربون IPA من عشر الثاين الصف الطلبة
 الفصل علم من عشر الثاين الفصل يف ادلراىقني توقعات أو للهرونة الباحثة أفضل

 .الفردي الدراسي
 

 العينات. 3
الصف  و IPA 1 عشر الثاين الصف الطلبة من ىذا البحث يف العينة كانت

سوغيو  جونونج 1الفصل الدراسي االول بادلدرسة العالية احلكومية  IPA 2 عشر الثاين
 عشر الصف الثاين. شخصا 54 رلموعها بلغ اليت 2119/2118 المبونج الوسطى

IPA 1 نوع  التعاوين ميالتعل منوذج جترييب كصف(TGT ) طريقة تطبيق حتكموصف 
 .التقليدية ميالتعل

 1.1 الجدول
 3الفصل الدراسي االول بالمدرسة العالية الحكومية  IPA عشر الثاني الصف الطلبة من عينات

 3039/3032سوغيه المبونج الوسطى العام الدراسي  جونونج
 عدد الطلبة الصف رقم
1 XII IPA 1 30 

2 XII IPA 2 24 

 19 عدد
 سوغيو المبونج الوسطى جونونج 1ادلدرسة العالية احلكومية  إدارة: ادلصدر
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 العينات أخذ تقنية .1
 مجيع دراسة يتم مل ألنو ،صف   ثالث إىل يصل ما طالبا 73 إىل الطلبة عدد بلغ

 العينات ألخذ بسيطة تقنيات باستخدام العينات عدد الباحثة تحدد لذلك ،الصفوف
 (sampling random simple) .بسيط أنو ويقال (sederhana )العينة أعضاء أخذ ألن 
 اجملموعة، تلك يف ادلوجودة الطبقات عن النظر بغض عشوائي بشكل يتم السكان من

 .متجانسني السكان من األفراد اعترب إذا ذلك ويتم
3 

 مت. اليانصيب طريق عن ىذا البحث يف بسيطة عشوائية عينات أخذ تنفيذ مت
كصف  IPA 1 عشر الثاين الصف ومها العينة، يف أعضاء ليكونا عشوائيتني صفني تعيني

 .حتكم كصف IPA 2 عشر الثاينالصف  وجترييب 
 

 البيانات جمع تقنياته. 
 ،البحث للمشكلة وفقا البيانات جلمع أداة البيانات مجع استخدم ىذا البحث يف

 االختبار ىي الباحثة قبل من ادلستخدمة البيانات مجع تقنيات كانت ىذا البحث ويف
 .وادلقابلة وادلالحظة والتوثيق

 ختباراال .3
 النهائي واالختبار األويل االختبار ىي أجريت اليت االختبار كان ىذا البحث يف

 مدى معرفة هبدف مسبق اختبار أنو على األويل االختبار يُعرف ما غالباً . ميالتعل لعملية
 .تدريسها سيتم اليت التعليمية ادلواد أو للدروس الطلبة إتقان

                                                             
3
Ibid., h. 64. 
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-postيقال ) ما مصطلح األحيان من كثري يف ىو النهائي االختبار أن حني يف

test) مهمة، أهنا على تصنف اليت التعليمية ادلواد مجيع إتقان ميكن ىل معرفة هبدف 
 .الطلبة قبل من شلكن وكذلك

 منوذج تنفيذ بعد أنو ىو النهائي االختبار احلالة ىذه يف 4
 الفردية التحسني نقاط يوفر العربية ادلفردات إتقان على( TGT) نوع من التعاوين ميالتعل

 .للمجموعة تقدير ويعطي
 

 قتوثيال .3
سوغيو  جونونج 1ادلدرسة العالية احلكومية  يف الطلبة عدد دلعرفة قتوثيال ُتستخدم
 الثاين الصف الطلبة أمساء ومجع ادلدرسة، وحالة ادلعلم، حالة ومعرفة ،المبونج الوسطى

 الثاين الفصل يف العربية اللغة متعل   نتائج وحتليل ومعرفة وعيناهتم، السكان يف IPA  عشر
 1بادلدرسة العالية احلكومية الفصل الدراسي االول  IPA 1، IPA 2 ،IPA 3  عشر

 .2118سوغيو المبونج الوسطى العام الدراسي  جونونج
 

 المالحظة .1
( TGT) نوع التعليم التعاوين تنفيذ عملية دلالحظة الطريقة ىذه استخدام يتم

 .العربية ادلفردات إتقان حول
 

 مقابلةال .4
 الصف من العربية اللغة ومعلمة ،Rina أستاذة دلقابلة الطريقة ىذه تستخدم

 .سوغيو المبونج الوسطى جونونج 1بادلدرسة العالية احلكومية  عشر، الثاين
                                                             

4
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 

h. 69. 
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 البحث أدوات. و
 أسهل العمل يكون حبيث البيانات ومجع لقياس تستخدم أداة ىي البحث أدوات

 البحث، يف استخدامها سيتم اليت األداة. معاجلتها األسهل من يكون حبيث أفضل والنتائج
 .اختبار جهاز ىو البحث ىذا

5 
 التجريبي اختبار الصالحية اختبار .3

 .أداة صحة أو صالحية مستوى إلظهار مقياس ىي الصالحية
 أن ويقال 6

 قياس على قادرة األداة كانت إذا أي عالية، صالحية ذلا كانت إذا صاحلة تكون األداة
 .قياسو يتم ما

 قياس حيث من االختبار جودة لتحديد صالحيةال اختبار ُتستخدم 7
 دلعرفة الباحثة قبل من ادلستخدمة الصالحية ،ىذا البحث ويف قياسها، جيب اليت األشياء
 أداة فعالية مدى دراسة يف وادلستخدمة ادلوضوعي النموذج صالحيةال اختبار مؤشر

 .القياس
 :الصيغة باستخدام ىذا البحث صالحيةال احتساب يتم 8

 :مالحظات
Rpbi =      Mp ˉ Mt                  p 

SDt                    q  

rpbi :البيزري االرتباط معامل 
Mp :الصحيحة اإلجابة لديو الذي ادلستفىت من االختبار على النتيجة التقاعد. 

                                                             
5
Sugiyono., Op. Cit, h. 348 

6
Ibid., h. 64. 

7
Ibid., h. 64. 

8
Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interprestasi Hasil Tes 

Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 50. 
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Mt : نقاط رلموعالتقاعد. 
SDt :الدرجات إلمجايل ادلعياري االحنراف. 

P  :مستوى) السؤال يف صحيحة إجاباهتم الذين لالختبار ادلتقدمني نسبة 
 (.الصعوبة

q  :1 - السؤال على صحيحة إجاباهتم الذين لالختبار ادلتقدمني نسبة. 
 

 االرتباط معامل ينقسم. االرتباط معامل حجم لتفسري العنصر لصحة معايري
 :أدناه اجلدول يف موضح ىو كما أقسام مخسة إىل عام بشكل

 1.4 الجدول
 البيزري االرتباط معامل تفسير

 ترجمة رقم االرتباط
 عال جدا 1,000 – 0,800
 عال 0,800 – 0,600
 كايف 0,600 – 0,400
 منخفض 0,400 – 0,200
 منخفض جدا 0,200 – 0,000

 
 التجريبي اختبار صعوبةال اختبار .3

 صعوبة مستوى دلعرفة ىذا البحث يف األسئلة صعوبة مستوى استخدام يتم
 لدى ميالتعل لصعوبات التشخيص أدوات من متنوعة رلموعة توفري أجل من األسئلة
 .الفصل على القائم التقييم حتسني أجل من أو الطلبة
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 الصالحية استيفاء إىل باإلضافة جيدة، نوعية ذو سؤال على للحصول
 متضمنة أسئلة وجود ىو ادلقصود التوازن ،ادلشكلة صعوبة دلستوى توازن يوجد وادلوثوقية،

 على الطلبة قدرة من يظهر الصعوبة مستوى نسبًيا، وصعبة معتدلة، السهولة، يف
 .ادلسألة. اإلجابة

 ادلشكلة، منها تعاين اليت الصعوبة مستوى من ادلشكلة معرفة ميكن ال أو اجلودة
 للغاية صعبة ليست األسئلة كانت إذا جيدة مشكلة أهنا على ادلشاكل عن التعبري ميكن

 ىو ىذا البحث يف تناوذلا يتم اليت األسئلة صعوبة فمستوى للغاية، سهلة وليست
 السؤال، صعوبة مستوى لتحديد. معتدلة أو كافية فئات لديهم الذين أولئك األسئلة

 :التالية الصيغة استخدم
P = 

∑ 

    
 

 :مالحظات
P :الصعوبة مستوى أو اإلجابات نسبة. 

 .صحيح بشكل ادلستجيبني من العديد أجاب:  ∑
Sm :درجة أقصى. 
N :ادلستفتيني عدد. 

 إىل تصنيفها ميكن واليت 1.11 إىل 1.11 من األسئلة صعوبة مستوى يًتاوح
 :التايل النحو على فئات ثالث

9 

                                                             
9
Ibid., h. 137. 
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 1.3 جدولال
 الصعوبة مستوى مشكلة فئة

 فئة السؤال pنتيجة 
P < 0,30 صعوبة 

 متوسطة 0,70 ≥ 0,30
P > 0,70 سهلة 

 
 1.3 جدولال

  الصعوبة معايير
 .متعدد من االختيار أسئلة اختيار

10 
 تقرير معامل معايير

 مقبول 0,70 – 0,30 مستوى الصعوبة
  أو 0,29 – 0,10
0, 70 – 0,90 

 مراجعة

 < و 0,10 >
0,90 

 مردود

 
 اختبار التجريبي التمييز قوة اختبار. 1

 حول بيانات على للحصول ىذا البحث يف األسئلة بني التمييز اختبار يستخدم
 القدرة ذوي الطلبةو  العالية القدرات ذوي الطلبة بني التمييز/  التخليف يف ادلشكلة قدرة

 :التمييز مؤشر رقم حجم لتحديد التالية الصيغة تستخدم ، ىذا البحث يف. ادلنخفضة
11 

                                                             
10

Ibid., h. 47. 
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D = 
∑ 

  
 - 
∑ 

  
 = PA - PB 

 :مالحظات
D  :التميز قوة مؤشر رقم. 
 .العليا اجملموعة من صحيح بشكل أجابوا الذين ادلستجيبني عدد:  ∑
 .السفلى اجملموعة من صحيح بشكل أجابوا الذين ادلستجيبني عدد:  ∑
NA :العليا اجملموعة يف ادلستجيبني عدد. 
NB :السفلى اجملموعة يف ادلستفتيني عدد. 
PA :بشكل األسئلة عن اإلجابة ميكنهم الذين العليا اجملموعة يف ادلستجيبني نسبة 

 .صحيح
PB :األسئلة عن اإلجابة ميكنهم الذين األدىن اجملموعات من ادلستجيبني نسبة 

 .صحيح بشكل
 اجلدول يف( D) ميزالت مؤشر رقم السؤال حلساب النهائية النتائج إىل الرجوع يتم

 :التايل
12 

 1.3 جدولال
 المشكلة تباينات تصنيف

 ألسئلة األساس خط مؤشر
 (D) التمييز

 ترجمة تصنيف

< 0,20 Poor قبيخ 
0,20 – 0,40 Satisfactory كايف 

                                                                                                                                                                              
11

Ibid., h. 47. 
12

Anas Sudijono, Op. Cit., h. 389. 



41 
 

0,40 – 0,70 Good جيد 
0,70 – 1,00 Excellent جيد جدا 

D negative (-)  قبيخ جدا 
 

 1.2 جدولال
 13متعدد من االختيار ألسئلة تمييز معايير

 تقرير معامل معايير
 مقبول 0,30 < التمييز قوة

 مراجعة 0,29 – 0,10
 مردود 0,10 >

 
 اختبار التجريبي الموثوقي اختبار.4

 ويتم ادلقاسة، اخلصائص من ألداة القياس نتائج متثلو ما مقدار ىي ادلوثوقية
 قياسات قدم قد االختبار كان إذا ما لتحديد النتيجة يف الثبات أو ادلوثوقية استخدام

 .جيدة
 متشاهبة نتائج مرات عدة االختبار أظهر إذا ثابت أو موثوق االختبار أن يقال 14

 .نسبًيا
-Kuder معادلة باستخدام السؤال موثوقية الختبار ،ىذا البحث يف 15

Richardson، صيغة باستخدام وبالتحديد KR -21: 

r11 =(
 

   
)
   ∑  

  
 

                                                             
13

Sumarna Surapranata, Op. Cit., h. 47. 
14

Ibid., h. 86. 
15

Nana Sudjana, Op. Cit., h. 148. 
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 :مالحظات
r11 :معادلة باستخدام ادلوثوقية KR -21 
p :صحيح بشكل اجمليبني نسبة أجابت. 
q :صحيح غري بشكل اجمليبني نسبة أجابت (p = 1-p) 

 .q و p بني ادلضاعفات عدد:   ∑
K :األسئلة عدد. 
S :ادلعياري االحنراف أو ادلعياري االحنراف. 
N :ادلستفتيني عدد. 

∑  .الًتبيع متوسط عن االحنرافات عدد:   
16

 

 
 البيانات تحليل تقنياتز. 

 البيانات طبيعية اختبار. 3
 ىذا البحث يف ادلأخوذة العينة كانت إذا ما دلعرفة الطبيعية احلالة اختبار يتم

 الصيغ استخدام بسبب النتائج استخالص يف األخطاء يتجنب وىذا ال، أم موزعة
 ىو ىذا البحث يف الباحثة استخدمو الذي الطبيعية اختبارو  ادلناسبة، غري اإلحصائية

 :ىي ىذا البحث يف البيانات طبيعية اختبار اخلطوات. Lilliefors اختبار
 فرضية ( أ

H0 :طبيعي بشكل توزيعها يتم رلموعات من العينات تأيت. 
                                                             

16
Sumarna Supranata, Op. Cit., h. 114-115. 
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H1 :طبيعي بشكل توزيعها يتم ال رلموعات من العينات تأيت. 
 البياناتطبيعة  الختبار خطوات  ( ب

 على وبناءً . .X1, X2, …,Xn مالحظات مع عشوائية عينة لديها ىذا البحث
 بشكل موزعة رلموعة من أتت العينة بأن( H0) الصفر فرضية اختبار مت العينة، ىذه

 الختبار. طبيعي غري بشكل توزيعها مت اليت( H1) البديلة الفرضية مقابل طبيعي
 :التايل اإلجراء تنفيذ يتم ،الصفر فرضية

17 
 . . ,z1, z2 اخلام رقم لتكون افًتاضيًا  x1, x2, …, xn مالحظة استخدام يتم .1

., zn الصيغة باستخدام zi =
    ̅

 
 ادلتوسط االحنراف كلهم ىو sو  ̅ ) 

 (.للعينة ادلعياري واالحنراف
 مث ، القياسية العادية التوزيع قائمة ويستخدم اخلام األرقام ىذه من كل .2

 F(zi) = P(z ≤ zi) احتمال حيسب
 مت إذا. zi تساوي أو أصغر وىي z1, z2, . . . , zn نسبة حساب يتم مث .3

 :عندىا ،S(zi) بـ النسبة ذكر
S (zi) = 

                                  

 
 

 .ادلطلق السعر حيدد مث F(zi) – S (zi) بني الفرق حساب .4
 ىو السعر فرق أكرب ىذا. للفرق ادلطلق السعر بني األكرب السعر خذ .5

Lh .الصيغة فإن وبالتايل Lh = Max │F(zi) – S(zi)│ 

                                                             
17

Sudjana, Metode Statistik, (Bandung : Tarsito, 2005) edisi, 6, h. 466. 
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 االختبار معاييرج( 
 Lh > Ltabel كانت إذا عادةً  توزيعهم يتم السكان بأن الصفر فرضية رد

(Lh تتجاوز ادلالحظة بيانات من عليها احلصول مت اليت L .مت وإذا القائمة من 
 .الصفر فرضية jika Lh  ≤ Ltabel 6 قبول

18
 

 

 البيانات تجانس اختبار.3
 ىذا البحث يف ادلأخوذة العينة كانت إذا ما دلعرفة التجانس اختبار إجراء يتم

 جلزء( التجانس) التشابو باختبار أيًضا الباحثة تقام ذلك، إىل باإلضافة. ال أم متجانسة
 .اجملموعة نفس من ادلأخوذة العينات اختالف عدم أو متاثل أي العينة،

 اختبار كان 19
 بأصغر مقارنة تباين اختبار أكرب ىو ىذا البحث يف ادلؤلف أجراه الذي التجانس

 .التباين
 فرضية ( أ

H0 :متجانس تباين على البيانات حتتوي ال. 
H1 :ادلتجانس التباين ذات البيانات. 
 الصفر فرضية اختبار أجل من البيانات تجانس الختبار التالية الخطوات  ( ب

 :التالي اإلجراء
Fhitung عن البحث .1

               

               
 

 0,01 (1%) dan 0,05 (5%) = (α) األمهية مستوى حدد .2

                                                             
18

Ibid., h. 467. 
19

Ibid., h. 289. 
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Ftabel = F حدد .3
 

 
α (dk n-1, dk n-1) 

 االختبار معايير ( ج
 (.متجانسة) الصفر فرضية قبول يتم مث Fhitung ≤ Ftabel :: االختبار معايري

 
 الفرضية اختبار .1

 t اختبار تقنية ىي ادلقارنة الفرضية الختبار ادلستخدمة اإلحصائية التقنية إن
 النسبة مقارنة الختبار تستخدم (parametris) بارامًتية إحصائية تقنية وىي إحصائية،

 الطبيعية البيانات اختبار مجعها مت اليت البيانات تنفيذ مت أن بعد. الفاصلة البيانات أو
 الكبري التباين نفس مع السكان من جاءت العينة أن وجد البيانات، جتانس واختبار

st/  ادلتجانس التباين مع السكان)
2 

= s2
2
 يف ادلستجيبني عدد فإن ذلك، إىل باإلضافة. (

 واالحنراف (n1 = n2) التحكم فئة يف ادلستجيبني عدد نفس ىو لصف التجرييباال
مث  (s1 ≠ s2) التحكم لفئة ادلعياري االحنراف نفس ىو ليس الصف التجرييب ادلعياري

 الصيغة ادلستخدمة يف اختبار ىذه الفرضية ىي:

 
 :مالحظات

 X1 :التجريبية للمجموعة العربية ادلفردات إتقان متوسط. 
 X2 :الضابطة اجملموعة يف العربية الكلمات إتقان متوسط. 

n1 :التجرييب الصف يف ادلستفتيني عدد. 
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n2 :التحكم الصف مستجييب عدد. 
s1 :الصف التجرييب ادلعياري االحنراف. 
s2 :التحكم للصف ادلعياري االحنراف. 

20 
 

 (الطرف ثنائي اختبار) متوسطين اختبار ( أ
 :يلي كما ىي الفرضية زوج

H0 : μ1 = μ2 

 على تأثري أي ىناك يكن مل إذا Hipotesis nol/  الصفر فرضية قبول يتم) 
 لطلبةل العربية ادلفردات إتقان على( TGT) نوع من التعاوين التعلم منوذج إرسال
جونونج سوغيو المبونج  1بادلدرسة العالية احلكومية   IPA عشر الثاين الصف

 .(الوسطى
H1 : μ1 = μ2 

 دورة إحالة على تأثري ىناك كان إذا بديلة فرضية/  العمل فرضية قبول يتم) 
 الصف لطلبةل العربية ادلفردات إتقان على( TGT)من نوع  التعاوين التعلم منوذج
 (.جونونج سوغيو المبونج الوسطى 1بادلدرسة العالية احلكومية   IPA عشر الثاين

 -t(1- على احلصول مت إذا H0 قبول: االختبار معايري 
 

 
 α ) <  t(1- 

 

 
 α ) )من 

 -1) والفرص m = (dk) مع t التوزيع قائمة
 

 
 α ) .ألسعار بالنسبة t’ ،رفض يتم أخرى 

H. 
21 

                                                             
20

Ibid., h. 240. 
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 (واحد طرف اختبار) اثنين متوسط التشابه اختبار  ( ب
 )اختبار ادلتوسط التشابو اختبار الباحثة تاستخدم الفرضية، ىذه الختبار

 :يلي كما ىي الفرضية زوج(. طرف واحد
H0 : μ1 = μ2 

 العربية ادلفردات إتقان كان إذا Hipotesis nol/  الصفر فرضية قبول يتم) 
 صف( )TGT) نوع من التعاوين ميالتعل منوذج يطبق تدريسها يتم اليت اجملموعة يف

 يتم ال اليت التحكم رلموعة يف العربية ادلفردات إتقانب يساوي أو أقل( جترييب
 (.التحكم الصف)( TGT) نوع من التعاوين ميالتعل ذجمنو  لتطبيق تدريسها

H1 : μ1 = μ2 

 الكلمات من التمكن كان إذا بديلة فرضية/  العمل فرضية قبول يتم) 
 (TGT) نوع من التعاوين ميالتعل منوذج ينطبق تدريسها مت اليت اجملموعة يف العربية

 ال اليت التحكم رلموعة يف العربية ادلفردات إتقان يساوي أو أقل( التجرييب الصف)
 (.التحكم الصف)( TGT) نوع من التعاوين ميالتعل منوذج لتطبيق تدريسها يتم

 كانت إذا H0 رفض ،thitung< t(1-α) كانت إذا H0 قبول: االختبار معايري

thitung  ≥t(1-α)، قيمة t التوزيع قائمة من t فرصة مع  (1-α) احلرية ودرجة (dk) = m. 

                                                                                                                                                                              
21

Ibid., h. 241. 
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 الرابع الباب
 البحث نتائج

 
 البحث إعدادات وصفأ. 

 المبونج الوسطى جونونج سوغيه 1المدرسة العالية الحكومية  تاريخ. 1
 عام يف المبونج الوسطى جونونج سوغيو1ادلدرسة العالية احلكومية  تأسست

 مساحتها أرض مع ،وجونونج سوغي ادلدرسة العالية اجلكومية بوجنووايت اسمب 1811
 بناء وحدة ىي ادلدرسة ىذه. وجونونج سوغي رلتمع من منحة حتتل مربع مًت 10111

العالية  درسةادل يف األبناء من تزال ال ألهناالوسطى،  المبونج منطقة يف( UGB) جديدة
 بوجنووايت العالية احلكومية درسةادل من وادلعلم ورئيس ادلدرسة ،بوجنووايت احلكومية

. احملضرين الفخورين ادلعلمُت إىل باإلضافة( ترباجنجيبيسار1العالية احلكومية  درسةادلاآلن)
 Drs. Mulyonoمنقبل زلتجزًا بوجنووايت العالية احلكومية درسةادل رئيس كان الوقت ذلك يف

العالية  درسةادل يف معلم وىو ، Kasdadi, BAيو،سوغجن فيجونو ادلدرسة رئيس وبصفتو
 / 6502.رقم  والثقافة والتعليم الًتبية وزير.  SKمع 1818 عام يف. بوجنووايت احلكومية

A6.I.6 / C /1818 منقبل تعيينو مت 1818 مارس 11 بتاريخDrs. Siryono Tarkib 

 يوسوغ جونونج ادلدرسة وتشغيل شهادة.  SKمعيو سوغ جونونج يف ادلدرسة رئيس كأول
 .1811 يف مؤرخ والثقافة، الًتبية وزير من 106/1/1811: 

 الثالثة السنة ومن دراسيتُت رلموعتُت سوى ادلدرسة تستلم مل األولُت العامُت يف
 استلمت حيث احملدودة، ادلساحة بسبب ذلك وكان دراسية، رلموعات أربع تلقت
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 وعشرون ثالث اآلن ىناك أصبح حبيث رلموعة عشرة اثنتا دراسية، رلموعات أربع تدرجييًا
 على أخرى أساسية بنية مرافق بإضافة أيًضا ادلملوكة ادلساحة للرقم وفًقا دراسة رلموعة
 .مراحل

 يف كانوا الذين وادلوظفُت ادلعلمُت تقوًن ذلك بعد مت هنائي، مدير وجود مع
العالية احلكومية  درسةادل أصبح بوجنووايت العالية احلكومية درسةبرسالة التقرير ادل األصل

 Dra. Sri Haryatiجونونج سوغيو 1العالية احلكومية  دلدرسةا رئيس أولجونونج سوغيو. 

 بقيادة واآلن ،رؤساء تغيَت من مرات تسع ادلرات من عدد ىناك كان اآلن حىت
 .Haryono S. Sos, M. Pdالسيد

 

 الجغرافي الموقع. 2
 فيقرية يقع مبٌت ذلا ونج الوسطىبالم جونونج سوغيو 1العالية احلكومية  دلدرسةا

 عرض خط 588168 عند جغرافيا تقع. الشارع سوديرمان يف حتديًدا جونونج سوغيو
جونونج سوغيو  1العالية احلكومية  دلدرسةا مبٌت يعترب. شرقي 110،610 وخط جنويب

 مبٌت يواصل عام، كل يف. التعليم دلوقع بالنسبة للغاية اسًتاتيجيًا موقًعا المبونج الوسطى
 التحتية والبنية ادلرافق حتسُت سوغيو المبونج الوسطىجونونج  1العالية احلكومية  دلدرسةا

 تغطي األرضية ادلباين من وحدة 50 من تتكون واليت اآلن حىت عملية التعليم تدعم اليت
 :التايل اجلدول راجع التفاصيل، من دلزيد. مًت 11581 مساحة
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 4.1الجدول 
 سوغيه المبونج الوسطى جونونج 1العالية الحكومية  المدرسة للمباني المادية الحالة

 بيان حالة المبنى رقم
 غرف 23 غرفة التعلم 1
 غرف 2 غرفة ادلكتب 6
 غرف 2 غرفة التدريب 5
 غرف 1 مكتبة 5
 غرف 1 غرفة الصحية 0
 غرف 1 غرفة االدارة 2
 غرف 1 غرفة االرشادية 7
 غرف 1 غرفة ادلنظمة 1
 غرف 1 ادلصلى 8

 غرف 3 احلمام 11
 4  ادلقصف 11

 
 جونونج سوغيه المبونج الوسطى 1العالية الحكومية  المدرسة ورسالة رؤية. 3

 رؤية. أ
 ".الوطنية والبصَتة وادلعرفة اإلميان"

 رسالة. ب
 .احلياةادلدرسةاالميان والتقوىفي  زيادة (1
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 .وادلرح واإلبداعية ادلبتكرة ميالتعل أنشطة حتقيق (6
 .TUالعمل ومهارات االنضباط حتسُت (5
 .وادلهارات ادلعرفة على للحصول مبالتعل   اىتمام لديهم الذين الطلبة تشكيل (5
 .العايل التعليم دلواصلة الطلبة إعداد (0
 .وآمن وبارد ومجيل نظيف جو خلق (2
 .عملية التعليم تدعم اليت التحتية البنية مرافق استكمال (7
 .ادلقاطعة مستوى على والفنية الرياضية إلجنازات حتقيقا (1
 .وشخصية وعايل وأخالقي مهذب أخالقي موقف تطوير (8

 

 جونونج سوغيه المبونج الوسطى 1العالية الحكومية  المدرسة التنظيمي الهيكل. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس االدارة
Suyono. 

 نائب الطالبية
Drs. Sahidin. 

 رئيس المدرسة
Haryono S. Sos, M. Pd. 

 نائب المنهجية
Agung Sambodo, S. 

Pd. 

 نائب المرافق البنية والتحية
Drs. Rusli. 

 بيت المال المعلمون
Imas Murdianti, S. 

Pd. 

 الطلبة
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جونونج سوغيه  1العالية الحكومية  المدرسة في والموظفين المعلمين بيانات. 5
 المبونج الوسطى

 
 تدريس ىيئة 01 بهاجونونج سوغيو المبونج الوسطى1ادلدرسةالعالية احلكومية  

 :التايل النحو على اجلدول ظرنن التفاصيل من دلزيد. ادارةً  موظفاً  11 موظفًاو 01 و
  4.2الجدول 

 جونونج سوغيه المبونج الوسطى 1العالية الحكومية  المدرسة في والموظفين المعلمين بيانات
 القسم يدرسون التعليم والقسم أسماء رقم

1 Agung sambodo S1/ العامل العملي تعليم  معلم ادلوضوع االقتصادية 

2 Afdina ellen emelliya S1/اللغة  ,إضافة اللغة االندونسية
 االندونسية

 معلم ادلوضوع

3 A. Tindarwati S1/معلم ادلوضوع الكمياء الكمياء 

4 Ahmad jahidin SMA/IPS  موظف التول 

5 Ana setia Negara D3  موظف ادلكتبة 

6 Andri pratama putra S1/معلم ادلوضوع الرياضة الرياضة 
7 Dedi setiawan S1/ الرياضة   معلم ادلوضوع              الرياضة 
8 
 

Derita SMA/IPA موظف التول علم الطبعي 

9 Diana novianti sofyan S1/معلم ادلوضوع اجلغرافية اجلغرافية 
10 Dina fitria agustin S1/PAI  االسالمتعليم دين  معلم ادلوضوع 
11 Egnatus hadi waluyo S1/معلم ادلوضوع االجتماعية االجتماعية 
12 Eka agus nuryani S1/معلم ادلوضوع الرياضية الرياضية 
13 Eka rahmatul fitriani S1/معلم ادلوضوع اللغة االندونسية اللغة االندونسية 
14 Elia susanti S1/ادلوضوعمعلم  التاريخ التاريخ  
15 Enni astati D3  موظف التول 
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16 Eny sumiarsih D1  التكنولوجي
 ادلعلومات

 معلم ادلوضوع

17 Erowati S1/معلم ادلوضوع الفزياء الفزياء 
18 Fatma triyanti S1/TIK  موظف التول 
19 Fermi miriantina S1/Ilmu Hukum معلم ادلوضوع تعليم الوطٍت 
20 Fitri yanti susman S1/ معلم ادلوضوع إضافة تعليم اللغة االنزليجية 
21 Hari kesaktianawati S1/ تعليم الوطٍت   معلم ادلوضوع تعليم الوطٍت 
22 Haryono S2/رئيس ادلدرسة االجتماعية التكنولوجيتعليم 
23 Hasanah S1/معلم ادلوضوع االقتصادية تعليم االقتصادية 
24 Imam safii S1/ دين االسالمتعليم   معلم ادلوضوع تعليم دين االسالم 
25 Imas murdianti S1/معلم ادلوضوع علم الطبعي تعليم علم الطبعي 
26 Imelda S1/معلم ادلوضوع الكمياء الكمياء 
27 Ismail S1/ التكنولوجيتعليم   معلم ادلوضوع االجتماعية 
28 Kasmi SMP  الكانس 
29 Kawit S1/ دين االسالم تعليم   معلم ادلوضوع تعليم دين االسالم 
30 Leli nurjanah S1/ تعليم اللغة االنزليجية   معلم ادلوضوع اللغة االنزليجية 
31 Lisa nuryaningsih D3 معلم ادلوضوع علم الفٍت 
32 Makmur S1/ تعليم علم الطبعي   معلم ادلوضوع علم الطبعي 
33 Maysari SMA  موظف التول 
34 Mirzam  اللغة االندونسية  
35 Muhlisi SD  موظف التول 
36 Mujiyanti معلم ادلوضوع الرياضة الرياضة 
37 Nova nitasari S1/ الرياضة   معلم ادلوضوع الرياضية 
38 Pri hartini S1/ الرياضة   معلم ادلوضوع الرياضية 
39 Qodarsih melandasari S1/TIK  التكنولوجي

 ادلعلومات
ادلوضوعمعلم   

40 Renny liestiawati S2/ التكنولوجيتعليم   معلم ادلوضوع اللغة االنزليجية 
41 Rina Dwi Purwanti S2/ تعليم دين االسالم   معلم ادلوضوع تعليم دين االسالم 
42 Rosmarul hikmah S1/معلم ادلوضوع تاريخ االندونسيا التاريخ 
43 Rosni imani S1/معلم ادلوضوع اللغة االندونسية اللغة االندونسية 
44 Rusli S1/ نائب رئيس ادلدرسة الكمياء الكمياء 
45 Sahidin S2/ تعليم دين االسالم   نائب ادلنهجية تعليم دين االسالم 
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46 Sahmin SD  موظف التول 
47 Sri partini SMA  موظف ادلكتبة 
48 Susi Susanti D3  موظف التول 
49 Sutarmi S1/ االندونسية اللغة  معلم ادلوضوع اللغة االندونسية 
50 Suyono SMA  موظف التول 
51 Tri admidah S1/العمل اخلارجية مشرف معلم ادلرشد االرشادية  
52 Tri ismirani S1/مشرف ادلنظمة الفزياء الفزياء 
53 Uliya sari S1/معلم ادلوضوع اجلغرافية اجلغرافية 
54 Wibowo S1/معلم ادلوضوع الرياضية الرياضية 
55 Winarti S1/معلم ادلوضوع االقتصادية االقتصادية 
56 Yos margono S1/ الرياضية   معلم ادلوضوع الرياضية 
57 Yuliana SMA  موظف التول 
58 Yunita HR S1/معلم ادلوضوع اللغة االنزليجية اللغة االنزليجية 

 6111/ 6118العام الدراسي  جونونج سوغيو المبونج الوسطى 1ادلصدر: توثيق ادلدرسةالعالية احلكومية 
 

 الطلبة عدد عن بيانات. 6
 4.3الجدول 

 الطلبة بيانات
 عدد إجمالي عدد الطلبة

 عدد الطلبة الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر
 م ر م ر م ر م ر

300 477 98 100 75 130 473 707 1.080 

667 198 205   

 6111/ 6118العام الدراسي  جونونج سوغيو المبونج الوسطى 1ادلصدر: توثيق ادلدرسةالعالية احلكومية 
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 البيانات عرضب. 
يف  تأثَت ىناك كان إذا ما حتديد إىل ىذا البحث هدفي األول، الباب يف ورد كما

 نتائج الفصل ىذا يعرض. العربية ادلفردات إتقان على( TGT) التعليم التعاوين نوع تطبيق
 اختبار من عليها احلصول مت اليت الوصف بيانات أوالً  قدم ولكنو وادلناقشة، البحث

  العالية ادلدرسة منIPA عشر الثاين الصف الطلبة إىل ادلقدم العريب الدراسي التحصيل
 الحقة واختبارات قبلية ما اختبارات شكل يف جونونج سوغيو المبونج الوسطى 1احلكومية 

الصف  استخدم. الصف التحكمو  الصف التجرييب وىي سلتلفة، صفُت على أجريت
 حُت ،يف( طالًبا 51)IPA1من عشر الثاين الفصل يف(TGT) التعليم التعاوين نوع التجرييب
 IPA6 (65من عشر الثاين الصف يف التقليدي للتعلم منوذًجا الصف التحكم تستخدم

 (.طالًبا
 االجتماع االول. 1

 ىوايات حوالل تدرس اليت ادلواد. 6111 سبتمرب 1 يف األول االجتماع عقد مت
 ميالتعل أننموذج ةالباحث وضحت التعلم بدء قبل. وقراءتو مساعو يتم الذي ادلعٌت فهم ىي
 قبل من عادة تدريسو يتم الذي ميالتعل منوذج عن سلتلًفا سيكون العربية اللغة تعلم يف

 شرحوت( TGT) نوعالتعليم التعاوين  ىو تطبيقو سيتم الذي التعلم منوذج إن. ادلعلم
 اجلماعي ميوالتعل الدراسي الصف عروض وىي ،(TGT) نوعالتعليم التعاوين  مراحل
 بعد ميالتعل منوذج اختبار مت العالج، تلقي بعد. الفرق وجوائز وادلباريات ادلباريات وإعداد

 .ذلك
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 الجدول

 الضابط الصف 1خالصة قائمة اإلختبار البعدي 

 بيان قائمة اسم رقمه

1 
Adi setiawan 

 وصلث إلى كن 83

2 
Angga prengki. S 

86 
 وصلث إلى كن

3 
Anggi mistidiana 

86 
 وصلث إلى كن

4 
Dewi yulia 

83 
 وصلث إلى كن

5 
Devi permata sari 

90 
 وصلث إلى كن

6 
Dwi putri rahayu 

96 
 وصلث إلى كن

7 
Erna wati 

83 
 وصلث إلى كن

8 
Erna novita sari 

93 
 وصلث إلى كن

9 
Ermalia 

80 
 وصلث إلى كن

10 
Gio al rizki 

83 
 وصلث إلى كن

11 
Ika ratna sari 

80 
 وصلث إلى كن

12 
Indah Nofri. L 

83 
 وصلث إلى كن

13 
Iswatun hasanah 

86 
 وصلث إلى كن

14 
Jesica Yolanda putrid 

66 
 وصلث إلى كن

15 
Maharani putrid 

80 
 وصلث إلى كن

 16 
Muchtarudin 

80 
 وصلث إلى كن

17 
Muhammad radhista 

80 
 وصلث إلى كن

18 
Reza mulyana 

53 
 لن جصل إلى كن

19 
Rita 

73 
 وصلث إلى كن



57 
 

20 
Rosita 

80 
 وصلث إلى كن

21 
Sarah eliawati 

80 
 وصلث إلى كن

22 
Sapto naali 

80 
 وصلث إلى كن

23 
Selviana 

23 
 لن جصل إلى كن

24 
Siti nadia siregar 

20 
 لن جصل إلى كن

25 
Siska apriyani 

23 
 لن جصل إلى كن

26 
Tasya putrid 

23 
 لن جصل إلى كن

27 
Taufik sanjaya 

13 
 لن جصل إلى كن

28 
Yulia putrid 

40 
 لن جصل إلى كن

29 
Zhindy ellyani 

13 
 لن جصل إلى كن

30 
Zidane erigno alfaga 

66 
 لن جصل إلى كن

 
 االجتماعالثاني. 2

 عن متتدريسها اليت ادلادة كانت. 6111 سبتمرب 1 يف الثاين االجتماع عقد مت
 تعلم يف التعلم منوذج أن الباحثة ذكرتت التعلم، بدء قبل  .الكلمة قول وىي اذلوايات،

التعليم  يف وبالتحديد ادلاضي، األسبوع يف التعلم منوذج نفسو ىو يزال ال العربية اللغة
 الدراسي الصف عروض ،وىي(TGT) نوعالتعليم التعاوين  صفوت( TGT) نوعالتعاوين 

 اختبار مت العالج، تلقي بعد. الفرق وجوائز وادلباريات ادلباريات وإعداد اجلماعي ميوالتعل
 .ذلك بعد ميالتعل منوذج
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 الجدول

 الصف الضابط 1خالصة قائمة اإلختبار البعدي 

 بيان قائمة اسم رقم

1 
Adi setiawan 

 وصلث إلى كن 76

2 
Angga prengki. S 

76 
 وصلث إلى كن

3 
Anggi mistidiana 

76 
 وصلث إلى كن

4 
Dewi yulia 

80 
 وصلث إلى كن

5 
Devi permata sari 

76 
 وصلث إلى كن

6 
Dwi putri rahayu 

76 
 وصلث إلى كن

7 
Erna wati 

76 
 وصلث إلى كن

8 
Erna novita sari 

76 
 وصلث إلى كن

9 
Ermalia 

76 
 وصلث إلى كن

10 
Gio al rizki 

80 
 وصلث إلى كن

11 
Ika ratna sari 

80 
 وصلث إلى كن

12 
Indah Nofri. L 

76 
 وصلث إلى كن

13 
Iswatun hasanah 

100 
 وصلث إلى كن

14 
Jesica Yolanda putrid 

64 
 لن جصل إلى كن

15 
Maharani putrid 

76 
 وصلث إلى كن

16 
Muchtarudin 

76 
 وصلث إلى كن

17 
Muhammad radhista 

76 
 وصلث إلى كن

18 
Reza mulyana 

48 
 لن جصل إلى كن

19 
Rita 

76 
 وصلث إلى كن
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20 
Rosita 

76 
 وصلث إلى كن

21 
Sarah eliawati 

76 
 وصلث إلى كن

22 
Sapto naali 

76 
 وصلث إلى كن

23 
Selviana 

64 
 كنلن جصل إلى 

24 
Siti nadia siregar 

76 
 وصلث إلى كن

25 
Siska apriyani 

76 
 وصلث إلى كن

26 
Tasya putrid 

76 
 وصلث إلى كن

27 
Taufik sanjaya 

56 
 لن جصل إلى كن

28 
Yulia putrid 

76 
 وصلث إلى كن

29 
Zhindy ellyani 

60 
 لن جصل إلى كن

30 
Zidane erigno alfaga 

76 
 وصلث إلى كن

 
 االجتماعالثالث. 3

 ال متتدريسها اليت ادلادة كانت. 6111 سبتمرب 10 يف الثالث االجتماع ُعقد
 يقوم. مثالية جلمل الكلمات واستخدام الكتابة وىي اذلوايات، حول نفسها ىي تزال

 إعطاء بعد. دراستو متت والذي النهاية حىت البداية من ميالتعل بتقييم األخَت االجتماع
 .االختبار البعدي العالج

 مع العربية اللغة متعل   على االختبار البعدي وما االختبار قبل ما بيانات نتائج
 :يلي كما ىي التجرييب الصف يف( TGT) نوعالتعليم التعاوين 
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 4.4الجدول 

 التجريبي الصف الطلبة االختبار البعدي وما القبلي االختبار نتائج تلخيص
 االختبار البعدي االختبار القبلي القيمة

 80 10 أسفل

 92 80 أعلى

 2732 1335 عدد

 91,06 44,5 متوسطة القينة

 (مرفق) البيانات معاجلة: ادلصدر
 الفصول من كل يف االختبار البعدي ما درجات نتائج أن يبُت للجدول وفقا

 الصف قيمة متوسط يبلغ. كبَتة اختالفات لديهم طالبا 6756 و 1550 مع الدراسية
 الطلبة أن استنتاج مت. 55.0 الضبط فئة قيمة متوسط يبلغ حُت ،يف 81.12 التجرييب

 االجتماع إىل األول االجتماع من جدا جيدة زيادة حققوا قد التعليم  عملية خالل
 .اجلدول يف وضوحا أكثر لتكون. التعلم يف نشطُت كوهنم مثل النهاية أو الثالث

 

 االجتماع االول. 1
 اذلوايات حول تدرس اليت ادلواد. 6111 سبتمرب 5 يف األول االجتماع عقد مت

 الصف التحكم يف التعلم أنشطة تستخدم. الكلمة ويقرأ يسمع الذي ادلعٌت فهم ىي
 أعطيت ،الصف التجرييب مثل. والربط واحملاولة، ادلالحظة، وىي التقليدية، التعلم مناذج

 قبل من الصف التحكم مع التعامل دليتم ولكن البعدي االختبار أيضا الصف التحكم
 .(TGT) نوعالتعليم التعاوين 
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 الجدول

 الصف الضابط 1خالصة قائمة اإلختبار البعدي 

 بيان قائمة اسم رقم

1 
Ani pertiwi 

60 
 لن جصل إلى كن

2 
Aprilia safitri 

60 
 لن جصل إلى كن

3 
Dewi sulis setia wati 

70 
 لن جصل إلى كن

4 
Dwi silvy oktaviani 

60 
 لن جصل إلى كن

5 
Efrisa tri putri 

10 
 لن جصل إلى كن

6 
Eka windiya prastika 

60 
 لن جصل إلى كن

7 
Fani santika 

50 
 لن جصل إلى كن

8 
Febri ariansyah 

- 
 لن جصل إلى كن

9 
Indah lestari 

 وصلث إلى كن 80

10 
Indriani 

60 
 لن جصل إلى كن

11 
Jodi ardiansyah 

60 
 لن جصل إلى كن

12 
Mahatma gandi 

70 
 لن جصل إلى كن

13 
Mega desta olivia 

70 
 لن جصل إلى كن

14 
Muhammad azizun fachri 

60 
 لن جصل إلى كن

15 
Nadia ely saputri 

60 
 لن جصل إلى كن

16 
Nanda ramadhan 

60 
 لن جصل إلى كن

17 
Reni oktavia 

80 
 لن جصل إلى كن

18 
Rini sulastri 

 وصلث إلى كن 80

19 
Riyan pratama 

- 
 لن جصل إلى كن
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20 
Sahrudin 

60 
 لن جصل إلى كن

21 
Sella okta miranti 

80 
 وصلث إلى كن

22 
Sevia widia astuti 

70 
 لن جصل إلى كن

23 
Sri wahyuni 

70 
 لن جصل إلى كن

24 
Suryana 

50 
 لن جصل إلى كن

 
 الثاني االجتماع. 6

 عن تدريسها مت اليت ادلادة كانت. 6111 سبتمرب 11 يف الثاين االجتماع متعقد
 أيضا الصف التحكم أعطيت ،الصف التجرييب مثل. الكلمة قول وىي اذلوايات،

 نوعالتعليم التعاوين  قبل من الصف التحكم مع التعامل يتم مل ولكن االختبار البعدي
(TGT). 

 الجدول

 الصف الضابط 1خالصة قائمة اإلختبار البعدي 

 بيان قائمة اسم رقم

1 
Ani pertiwi 

 لن جصل إلى كن 70

2 
Aprilia safitri 

 لن جصل إلى كن 10

3 
Dewi sulis setia wati 

 وصلث إلى كن 80

4 
Dwi silvy oktaviani 

60 
 لن جصل إلى كن

5 
Efrisa tri putri 

20 
 لن جصل إلى كن

6 
Eka windiya prastika 

40 
 كنلن جصل إلى 

7 
Fani santika 

60 
 لن جصل إلى كن
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8 
Febri ariansyah 

60 
 لن جصل إلى كن

9 
Indah lestari 

 وصلث إلى كن 80

10 
Indriani 

60 
 لن جصل إلى كن

11 
Jodi ardiansyah 

60 
 لن جصل إلى كن

12 
Mahatma gandi 

70 
 لن جصل إلى كن

13 
Mega desta olivia 

70 
 لن جصل إلى كن

14 
Muhammad azizun fachri 

40 
 لن جصل إلى كن

15 
Nadia ely saputri 

60 
 لن جصل إلى كن

16 
Nanda ramadhan 

70 
 لن جصل إلى كن

17 
Reni oktavia 

 وصلث إلى كن 80

18 
Rini sulastri 

60 
 لن جصل إلى كن

19 
Riyan pratama 

40 
 لن جصل إلى كن

20 
Sahrudin 

60 
 لن جصل إلى كن

21 
Sella okta miranti 

90 
 وصلث إلى كن

22 
Sevia widia astuti 

70 
 لن جصل إلى كن

23 
Sri wahyuni 

70 
 لن جصل إلى كن

24 
Suryana 

60 
 لن جصل إلى كن

 الثالث االجتماع. 3
 ال متتدريسها اليت ادلادة كانت. 6111 سبتمرب 60 يف الثالث االجتماع عقد

. ادلثالية اجلمل لتكون الكلمات واستخدام الكتابة وىي اذلوايات، حول نفسها ىي تزال
 بعد. دراستو متت والذي النهاية حىت البداية من ميالتعل بتقييم األخَت االجتماع يقوم

 .االختبار البعدي العالج إعطاء
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 نوعالتعليم التعاوين عاالختبار البعدميو  االختبار قبل ما التعل م بيانات نتائج إن
(TGT)كمايلي ىي الصف التحكم والتجريبيالصف في: 

على إتقان المفردات العربية في الصف  االختبار البعديفرق قيمة االختبار القبلي وما متوسط 
 التحكم الصفالتجريبي و 
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 البيانات تحليلج. 
 التجريبي االختبار اختبارصالحية. 1

 .كلعنصر صحة الباحثة للحتصاحل، أنو يقال عنصر دلعرفةكل

 4.4الجدول 

 التجريبي االختبار صالحية اختبار تحليل نتائج خالصة

 تقرير بيان ترجمة Rbis رقم السؤال
 مقبول جيد صاحل 0,58 1
 مقبول جيد صاحل 0,58 2
 مقبول جيد صاحل 0,54 3
 مردود ليس جيد باطل 0,63 4
 مقبول جيد صاحل 0,58 5
 مقبول جيد صاحل 0,58 6
 مقبول جيد صاحل 0,54 7
 مقبول جيد صاحل 0,58 8
 مقبول جيد صاحل 0,58 9

 مقبول جيد صاحل 0,58 10
 مقبول جيد صاحل 0,58 11
 مقبول جيد صاحل 0,58 12
 مقبول جيد صاحل 0,58 13
 مقبول جيد صاحل 0,58 14
 مقبول جيد صاحل 0,58 15
 مقبول جيد صاحل 0,58 16
 مقبول جيد صاحل 0,58 17
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 مقبول جيد صاحل 0,58 18
 مقبول جيد صاحل 0,58 19
 مقبول جيد صاحل 0,58 20
 مقبول جيد صاحل 0,58 21
 مقبول جيد صاحل 0,58 22
 مقبول جيد صاحل 0,58 23
 مقبول جيد صاحل 0,58 24
 مردود ليس جيد باطل 0,63 25
 مقبول جيد صاحل 0,58 26
 مردود ليس جيد باطل 0,64 27
 مردود ليس جيد باطل 0,63 28
 مقبول جيد صاحل 0,58 29
 مردود ليس جيد باطل 0,63 30

 17 مصدر: معاجلة بيانات ادلالحق

 بُت احملسوبة r قيمة أن مالحظة ميكن األداة، صالحية اختبار نتائج اإىل استنادً 
 ىي درجة بأكرب احملسوبة r قيمة أن حُت ،يف1.05 ىي إمجايل درجة وأدىن العنصر درجة

 أهنا القول ميكن عنصرًا 60 يوجد الصالحية، اختبار يف االستنتاجات دلعايَت وفًقا. 1.25
 .51 و 61 و 67 و 60 و 5 رقم الصاحلة غَت األسئلة ىي عناصر 0 و وصاحلة صاحلة

 التجربي اختبار في الصعوبة مستوى. 2

 بشكل اإلجابة من الطلبة مجيع متكن فإذا الصعوبة، من مستوى عنصر كل يواجو
 غَت بشكل جييبون الطلبة مجيع كان وإذا سهالً، السؤال يكون واحد، سؤال على صحيح
 .التصرحيبو مت عنصر كل معرفة بعد. صعب السؤال إن يُقال واحد، سؤال على صحيح
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  4.5الجدول 

 التجريبي اختبار الصعوبة تحليل مستوى نتائج خالصة

 بيان ترجمة (p)مستوى الصعوبة رقم السؤال
 مقبول متوسط 0,66 1
 مقبول متوسط 0,66 2
 مقبول متوسط 0,63 3
 مقبول متوسط 0,70 4
 مقبول متوسط 0,66 5
 مقبول متوسط 0,66 6
 مقبول متوسط 0,63 7
 مقبول متوسط 0,66 8
 مقبول متوسط 0,66 9

 مقبول متوسط 0,66 10
 مقبول متوسط 0,66 11
 مقبول متوسط 0,66 12
 مقبول متوسط 0,66 13
 مقبول متوسط 0,66 14
 مقبول متوسط 0,66 15
 مقبول متوسط 0,66 16
 مقبول متوسط 0,66 17
 مقبول متوسط 0,66 18
 مقبول متوسط 0,66 19
 مقبول متوسط 0,66 20
 مقبول متوسط 0,66 21
 مقبول متوسط 0,66 22
 مقبول متوسط 0,66 23
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 مقبول متوسط 0,66 24
 مقبول متوسط 0,70 25
 مقبول متوسط 0,66 26
 مرجوع سهلة 0,73 27
 مقبول متوسط 0,70 28
 مقبول متوسط 0,66 29
 مقبول متوسط 0,70 30

 18 حقادلالمصدرمعاجلة بيانات

 نتائج حتتوي. العربية ادلفردات إتقان يف االختبارات صعوبة مستوى الباحثة للحت
 تلقيها جيري سؤااًل  68 وىي صعوبة مستويات على عنصرًا 51 يف الصعوبة حتليل مستوى

 .ةبالطل بواسطة واحد سؤال مراجعة أو
 

 االختبار قوة اختبار تميز. 3
 ذوي ةبوالطل العالية القيمة ذوي ةبالطل لقيمة وفًقا التمايز اختبار حسابات فرز يتم
 يف٪ 67 الصعوبة ومستوى العليا اجملموعة يف٪ 67 الصعوبة مستوى. ادلنخفضة الدرجات
 15 من تتألف الدنيا واجملموعة طلبة 15 من العليا اجملموعة تألفت. السفلية اجملموعة

 .ككل طالًبا 51 من طلبة
 تقرير ترجمة P Atas P bawah D رقم السؤال

 مقبول جيد جدا 0,87 0,13 1.00 1
 مقبول جيد جدا 0,87 0,13 1,00 2
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 3
 مقبول متوسط 0,37 0,5 0,87 4
 مقبول جيد 0,50 0,25 0,75 5
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 6
 مقبول جيد 0,50 0,5 1,00 7
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 8
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 مقبول جيد 0,50 0,37 0,87 9
 مقبول جيد 0,63 0,37 1.00 10
 مقبول جيد 0,50 0,37 0,87 11
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 12
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 13
 مقبول جيد جدا 0,74 0,13 0,87 14
 مقبول جيد جدا 0,74 0,13 0,87 15
 مقبول جيد 0,50 0,37 0,87 16
 مقبول جيد 0,50 0,25 0,75 17
 مقبول جيد جدا 0,75 0,25 1.00 18
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 19
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 20
جداجيد  0,74 0,13 0,87 21  مقبول 
 مقبول جيد جدا 0,87 0,13 1.00 22
 مقبول جيد جدا 0,75 0,25 1.00 23
 مقبول جيد 0,50 0,37 0,87 24
 مقبول جيد 0,50 0,25 0,75 25
 مقبول جيد 0,50 0,25 0,75 26
 مقبول جيد جدا 0,74 0,13 0,87 27
 مقبول جيد 0,62 0,25 0,87 28
 مقبول جيد 0,63 0,37 1.00 29
 مقبول جيد 0,63 0,37 1.00 30

 61 حقادلال بيانات معاجلة مصدر
 

 الطلبة بُت القدرات يف اختالفات العناصر مجيع تظهر احلساب، نتائج من
 اليت اجملموعات أي ذكاًء، أقل وطالب عالية درجات لديها اليت اجملموعات أي األذكياء،

 للمجموعة بالنسبة ولكن متوسط العليا للمجموعة 5 العناصر. منخفضة درجات لديها
 لكل ادلميزة القوة قيمة كانت إذا مقبولة األسئلة عناصر إن يُقال. سهلة فهي األدىن
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 حبيث تصحيحو أو السؤال مراجعة ،فيجب 1.51 > كان وإذا. 51 .1<  عنصر
 .اختباره الطلبة يستحق
 

 اختبار التجريبي لموثوقي ااختبار . 5
 نتائج. Kuder-Richardson صيغة باستخدام الصك موثوقية اختبار إجراء مت

 لقيمة ادلوثوقية معايَت تكون.  r11 =  0,93عليها حصل اليت ادلوثوقية اختبار درجات حساب
 أن استنتاج ميكن. جًدا عالية موثوقية معايَت يف العنصر عناصر مث 0,80 <(r11) االختبار
 .قياس كأداة استخدامها ميكن حىت هبا موثوق العناصر

 

 البيانات طبيعية اختبار. 5
 يتم دراستها يتم اليت البيانات كانت إذا ما دلعرفة الطبيعية احلالة اختبار يتم

.  Lilieforsاختبار ، Microsoft Excelباستخدام ةالطبيعي اختبار إجراء مت. ال أم توزيعها
 النتائج رؤية ميكن ،الصف التحكمو  التجرييب للصف البعدي االختبار بيانات معاجلة بعد
 :أدناه اجلدول يف

 4.5الجدول 
 التحكم التجريبي والصف طبيعية البيانات الصف اختبار نتائج تلخيص

 نوع التوزيع نتائج الصف

Lh Lt 0,01 (1%) Lt 0,05 (5%) 
 

 عادي 0,161 0,187 0,3745- التجرييب

 عادي 0,173 0,200 0,0122 التحكم
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 البيانات تجانس اختبار. 2
 ما دلعرفة التجانس اختبار إجراء يتم طبيعي، بشكل العينة توزيع عن اإلعالن بعد

ىذا  يف التجانس اختبار استخدم. أمال متجانس متغَت على حتتوي البيانات كانت إذا
 يف ادلتغَتات كانت. احلالتُت بُت التشابو أوجو دلعرفة متغَتين بُت تشابو اختبار البحث
 رؤية ميكن. 16.567 الصف التحكم يف ادلتغَتات وكانت 75.27 التجرييب الصف
 :أدناه اجلدول يف والضابطة التجرييب الصف جتانس نتائج

 4.6الجدول 
 والصف التحكم التجريبي الصف تجانس نتائج

 تغييرنوع الم نتيجة الصف

Fh Ft 0,01 (1%) Ft 0,05 (5%) 

 التجرييب
1,11 1,98 2,41 

يف نفس الكبَت 
 التحكم )جتانس(

 (ادللحق) معاجلةالبيانات:صدرادل

 مت اليت القيمة.Fh < Ftكانت إذا H0 يتمقبول أو متجانسة تكون النتيجة إن ويقال
. dk2 = 23وdk1 =29 معFt 0,05 (5%) = 1,98 وFt α = 0,01 (1%)= 2,41وFh = 1,11عليها احلصول

. .Ft 0,05 (5%)وFt α = 0,01 (1%)أصغرمنقيمةFhقيمة
 .مقبولةH0ميكناستنتاجأمنتغَتبياناتالبحثيحتويعلىبيانامتتجانسةأو

 

 اختبارالفرضية. 7
،يتماإلعالنعنالتوزيعالطبيعيللعينالصفُتبعداختبارجتزئةالبياناتواختبارجتانسالبياناتفيكال

populasi dengan varian yang homogen/S1) ةويكونادلتغَتنفسهكبَتًا
2
 = S2

2 )
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. حلساباختبارالفرضيةادلوجودفيادلرفقاتt (t-tes)مثيختربالفرضيةالتيتستخدمصيغة
 :يتمإجراءاختبارالفرضيةعلىمرحلتُت،ومها

 اختبارمتوسطُتيستخدم ( أ
 علىإتقان( TGT) نوع مالتعاوينيالتعلتطبيقيهدفانإلىمعرفةتأثَت (اختبارثنائيالطرف)

 :أزواجالفرضيةىي. لدى الطلبةالعربيةادلفرداتاللغة
 H0 : μ1 = μ2 ( ب

 Hipotesis nol/  يتمقبولفرضيةالصفر)
( TGT) إذادليكنهناكأيتأثَتعلىإرسالنموذجالتعلمالتعاونيمننوع

 1بادلدرسة العالية احلكومية  IPAعلىإتقانادلفرداتالعربيةللطلبةالصفالثانيعشر
 جونونج سوغيو المبونج الوسطى(.

 H1 : μ1 = μ2 ( ت

/  يتمقبولفرضيةالعمل)
( TGT)فرضيةبديلةإذاكاهنناكتأثَتعلىإحالةدورةمنوذجالتعلمالتعاونيمن نوع 

 1بادلدرسة العالية احلكومية  IPAعلىإتقانادلفرداتالعربيةللطلبةالصفالثانيعشر
 (.جونونج سوغيو المبونج الوسطى

 اختبارمتوسطُتنتائجحسابالفرضيامتع
 = ttabel α = 0,05 (5%)وقيمةt’ = 17,52التيتمإجراؤىا،حصلتعلىقيمة(اختبارثنائيالطرف)

 = ttabel αأكربمنقيمة’tقيمة. 65وdk = 29مع2,80و  ttabel α = 0,01 (1%) = 2,76و 2,06و2,04

 اختبارمتوسطُتيظهر . H1ويتمقبولH0رفضttabel α = 0,01 (1%)و(5%) 0,05
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 إلتقانادلفردات( TGT) نوع مالتعاوينيأهنناكتأثَتلتطبيقنموذجالتعل(اختبارثنائيالطرف)
 .لطلبةلالعربيةاللغة

 اثنُتاختبارالتشاهبمتوسطيستخدم ( ب
الصف للمفرداتالعربيةفيالصفالتجريبيوبينالطلبةبقصدرؤيةادلقارنةبينإتقان(اختبارطرفواحد)

 ،أيالفرضيةزوج. التحكم
H0 : μ1 = μ2 

 Hipotesis/  يتمقبولفرضيةالصفر)

nolإذاكانإتقانادلفرداتالعربيةفياجملموعةالتييتمتدريسهايطبقنموذجالتعليمالتعاونيمننوع 
(TGT( )صفتجرييب )

أقألويساويبإتقانادلفرداتالعربيةفيمجموعةالتحكمالتياليتمتدريسهالتطبيقنموذجالتعليمالت
 (.الصفالتحكم( )TGT) عاونيمننوع

H1 : μ1 = μ2 

/  يتمقبولفرضيةالعمل)
فرضيةبديلةإذاكانالتمكنمنالكلماتالعربيةفياجملموعةالتيتمتدريسهاينطبقنموذجالتعليمالتع

( الصفالتجرييب( )TGT) اونيمننوع
أقألويساويإتقانادلفرداتالعربيةفيمجموعةالتحكمالتياليتمتدريسهالتطبيقنموذجالتعليمالتع

 (.الصفالتحكم( )TGT) اونيمننوع
عاختبارينللتشاهبفيادلتوسطنتائجاحلساباخلاصةباختبارالفروضم

 = ttabel α = 0,05 (5%)وقيمةt’ = 17,52متإجراؤىبقيمة( )اختبارمنطرفواحد
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. 65وdk = 29ومعttabel α = 0,01 (1%) = 2,46و 94.2و1.71و1,70
. H1وH0حبيثيتمقبول.ttabel α = 0,05 (5%)و ttabel α = 0,01 (1%)أكربمنقيمة’tتكوننتائجاختبار

اختبارينللتشاهبفيادلتوسطأظهر 
نموذجالتعليمالأنإتقانادلفرداتالعربيةفياجملموعةالتيتمتدريسهاباستخدام()اختبارمنطرفواحد

 تعاونيمننوع
(TGT)نموذجالتعليمالتعادليتمتدريسهاباستخداممجموعةكانأعلىمنإتقانادلفرداتالعربيةفي

 .الصف التحكم(TGT) ونيمننوع
 

 مناقشةد. 
. (TGT) نموذجالتعليمالتعاونيمننوعىناكتأثَتعلىإتقانادلفرداتالعربيةمنحيثتطبيق

. يسألونادلعلمأحيانًاالطلبةإلىأنيكونواأكثرسلبيةعلىالرغممنأنبعضلطلبةمالتقليدي،ميياليفيالتعل
 نموذجالتعليمالتعاونيمننوعفي. أقلحماساعندالعملعلىاألسئلةادلمارسةالتيقدمهاادلعلمالطلبة

(TGT)تدريبيةفيممارسةأسئلةيفهمونكثرنشاطًا،و أ. 
. عنطريقاليانصيبهذا البحثعيناتعشوائيةبسيطةفيأخذتمتنفيذفيتطويرعينات

الصف  وكصف جترييب IPA 1عشرالصفالثانيعشوائيتينليكوناأعضاءفيالعينة،ومهاصفينمتتعيين
. طالًبا 05 معمارلموعوتحكمكصفIPA 2الثانيعشر

 .ماللغةالعربيةمتعقداجتماعينفياألسبوعيفيكالالدرسينفيتعل
 استناًداإلىتحلياللبياناتالسابقالذيتماحلصولعليهلنتائجصحةاألسئلةالتيتماختبارىاعلى

 60 سؤااًلفيشكلخيارامتتعددةو 51 طالًبامع 51
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اوالصفالصفالتجريبيلطلبةسؤااًلمستوىالصعوبة،التمييزادلعتدل،حسًنا،يكومننادلمكننشرىاواختبارىا
 .بشكلعشوائيبناًءعلىمعاجلةالبياناتالتيتعرضعناصرموثوقةالطبعيلتحكمومتاختياراختبار 

الصف فيLh،تأتيبياناتالعينةمنمجموعةذاتتوزيعطبيعيألنقيمةالطبيعيبالنسبةلنتائجاختبار 
. 1.1166تساويالصف التحكموفي 1.5750- هيالتجريبي

 = Ltabel α 0,01 (1%)أصغرمنقيمةحكمالصف التو الصف التجريبيفيLhitungفيهذىاحلالةتكونقيمة

 أظهراختبار. .Hحبيثيتمقبول.α 0,05 (5%) = 0,161و0,187
. أنبياناتالعينةجاءمتنمجموعةسكانيةذاتتوزيعطبيعيوالتحكمالتجريبيتينالصفينلبياناتالطبعي

 α = 0,01 (1%)و Fhitung  = 1,11 <  Ltabel  α = 0,05 (5%) = 1,98ُيظهراختبارجتانسالبياناتقيمة

( H1) الصفرلذلكيتمقبولفرضية2,41 =
 وىكذاميكنأنيكومننادلفهومأنالعي نتينلالختبارمهامنالسكانالذينلديهمنفسالتباين

 (.السكامنعمتغَتمتجانس)
 ،اختبارالتشاهببمتوسطُتtاستناداًإلىنتائجحساباختبارالفرضياتباستخدامصيغةاختبار

 ,α = 1% (0,01) = 2,04وthitung= 17,52  ≥  ttabel α = 5% (0,05)قيمة( فالطر اختبارثنائي)

( H1) الصفرمثيتمرفضفرضية. 2,80 ,2,76و2,06
. الطلبةعلىإتقانادلفردات(TGT) منوذجالتعليمالتعاونيمننوعوبالتالييمكنالقوألهنناكتأثَت 

اختبارينللتشاهبفيادلتوسط،واختبارالتشابو،tويستخدماختبارفرضيةصيغةاختبار
 ,α = 1% (0,01) = 2,04وthitung = 17,52  ≥  ttabel α = 5% (0,05)قيمة()اختبارمنطرفواحد

 الصفرفرضية،مثيتمرفض2,80 ,2,76و 2,06
(H1) منوذجالتعليمالتعاونيمننوع،وبالتالييمكنالقوألهنناكتأثَت (TGT)الطلبةعلىإتقانادلفردات. 
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 Rakhmadhani, Yamtinah, Budiميكنأننرىمنمجلة

Utomoنموذجالتعليمالتعاونيمننوعأهنناكتأثَتاًىاماًفي 
(TGT)التيتساعدىاوسائالإلعالمTTS0علىالتحصياللعلميللكيمياءمعقيمةكبَتةمن, (P) <  

 1.دقيقفياإلجابةعلىاألسئلة(TGT) نموذجالتعليمالتعاونيمننوعألهناتركزعلىتعلم0,05
 نموذجالتعليمالتعاونيمننوعمنSyahrir و citra sari, imam supardiوفقا

(TGT)نموذجالتعليمالتعاونيمننوعأكثرفعاليةوتركيزاعلىتعلم 
(TGT)10 ، 51 الذيكانلهتأثَتقويعلىنتائجالتعلم .٪ 

 نموذجالتعليمالتعاونيمننوعميكناالستنتاجأن
(TGT)فينماذجاللطلبةلمقارنًةبنتائجإتقانادلفرداتالعربيةلطلبةلمؤثرةجداًعلىنتائجإتقانادلفرداتاللغوية

 .مالتقليديةيتعل

                                                             
1
Nurul Rakhmadhani, Sri Yamtinah, Suryadi Budi Utomo, Pengaruh Penggunaan Metode 

Team Games Tournament Berbantuan Media Teka - Teki Silang Dan Ular Tangga Dengan Motivasi 

Belajar Terhadap Prestasi Siswa Pada Materi Koloid Kelas XI SMA Negeri 1 Simo Tahun Pelajaran 

2011/2012, h. 197 
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 الخامس الباب 
 استنتاجات واقتراحات

 
 أ. االستنتاجات
 العربية املفردات إتقان على تأثرياً  هناك أن استنتاج ميكن الدراسة، نتائج إىل استناًدا

 team games tournament (TGT)نوع  التعاوين التعلم منوذج يستخدمون الذين الطلبة بني
 .التقليدي ميالتعل يستخدمون الذين والطلبة
 االقتراحاتب. 

 :يلي كما االقرتاحات اقرتاح ميكن البحث، استنتاجات إىل استناًدا
 جيب ، team games tournament (TGT)نوع  التعاوين ميالتعل تطبيق أجل من .1

 التعلم حيدث أن ميكن حبيث ناضجة، وخطة سيناريو يضع أن املعلم على
 املعلم يكون أن وجيب للوقت الفعال واالستخدام للخطة وفًقا منهجي بشكل
 املسابقة هذه هتدف. املباراة على الطلبة ووضع اجملموعة أعضاء بتقسيم ملتزًما

 يف الوقت من الكثري إضاعة وعدم اجملموعات بني االجتماعية الغرية جتنب إىل
 .مفيدة غري أشياء

 team games tournament (TGT)نوع  التعاوين ميالتعل منوذج تطوير ميكن .2

 خمتلفة ومدارس خمتلفة مستقلة متغريات مع الحقة دراسات يف اجلماعية لأللعاب
 .النتائج أقصى على احلصول أجل من
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