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 ملخص

 TGT (teams games tournament)التطبيق استراتيجية التعليم التعاوني نوع 

 لةلترقية نتائج التعلم علم البالغة فصل السادس بمعهد أصول الدين المتكام

  محمد زامرانى

الدين ، ال يزال املعلم يستخدم طريقة  صوليف تعلم البالغة يف املدارس الداخلية اإلسالمية يف أ

 teams)احملاضرة على الرغم من أن األساليب العملية قد طبقت ، ومل يستخدموا طريقة التعلم 

games tournament) TGT التعلم تؤثر  ، وبالتايل فإن قلة املعلمني يف تطبيق أساليب

 . KKMعلى نشاط الطالب حبيث تؤثر نتائج التعلم للمشاركني العديد من الطالب مل يصلوا إىل 

 teams)"هل التطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين نوع  هو البحث كانت صياغة املشكلة

games tournament) TGT  لرتقية نتائج التعلم علم البالغة فصل السادس مبعهد أصول

؟" هذا البحث عبارة عن حبث علم بديع التعلم يف املواد العلمية يف  نتائجين قادر على حتسني الد

يف الفصل الدراسي مع دورتني تشمل مراحلهما: التخطيط ، العمل ، املالحظة والتفكري. موضوع 

اإلسالمي جلمع البيانات باستخدام  مبدرسة أصول الدينهذا البحث هو طالب الصف السادس 

حظة / االختبارات واالختبارات واملقابالت والوثائق. وقد مت حتليل البيانات عن طريق حتليل املال

  .PTKوصفي 

 teams games)استناًدا إىل نتائج البحوث العملية للفصل الدراسي من خالل منوذج التعلم 

tournament) TGT . ١ميكن أن نرى من نتائج التعلم للطالب الذين زادوا من كل دورة 

٪ ، والذين مل يكملوا ٧٠.٦طالًبا أو  ١٢طالًبا أكملوا التعلم ما يصل إىل  ١٧لالجتماع الثاين 

  ٪.٢٩.٤طالب أو  ٥الدراسة كانوا 

طالًبا أو  ١٤الذين أكملوا الدراسة  ١٧مث كانت الزيادة يف الدورة الثانية لالجتماع الثاين للطالب 

ميكن أن خنلص إىل أن  ٪.٧١.٦طالب أو  ٣ ٪ والذين مل ينتهوا بعد من التعلم كانوا٨٢.٤

على  TGT (teams games tournament)التطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين نوع 

ول الدين املتكاملة اإلسالمية يف العام صمواد البالغة ميكن أن حيسن نتائج التعلم لطالب مدرسة أ

  .٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي 

 مواد البالغة ,التعليم التعاوينالكلمة املفاتيح: 

 



 

 

  شعار

  )٢٧(َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين  )٢٦( َوَيسِّْر ِيل أَْمرِي )٢٥( قَاَل َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي

  )٢٨(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل 

Artinya: 

Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, 

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku 

(Q.S.Ali Imran:97). 

 
 
 

 

   



 

  إهداء

ذه الرسالة العلمية هديت هفأ ةاحلمد هللا و الشكر يليق على مجيع نعم

  إىل:

أحبهما حبا مجا الذان يدعوان و  ساؤنةو أمي  أسريلوالدي احملبوبان أيب  .١

سالة العلمية. و لعل أن يرضا ذه الر هشجعاين لنجاحي حىت أمتمت على كتابة 

 ذا النجاح.هخبطوايت على 

مزاق أدنان و أخوات الصغرييت ميكى شافرا و زكي  صغريي احملبوبى أخ .٢

 .، شكرا على دوافع احلماسة و الدعاء ألكون ممتازةمهراىن

ة احلاجة روماداين سغال, و الدكتور  امي هجرية, املاجسترية ةاألستاذ الدكتور  .٣

 اإلشراف إلمتام ىذه الواجبة األخرية.على املاجسترية 

, خليل الرمحان, سيف األنوار, إرفان معارف, كرنياون مهيديأصدقائي املعهد   .٤

 م على محاستكم, حافزكم, ودعاءكم.ه, أشكر اندري رمحة

 ٢٠١٥أصدقائ و زمالئ من قسم تغليم اللغة العربية ملرحلة  .٥

 ة احلكومية. . جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمي .٦

  

 

  

   



 

  ترجمة الباحث

ولد حممد زامراىن يف منطقة تلوك بتنج السمالية, مدينة باندار ملبونج يف تاريخ 

, وهو ابن األوىل من أربع أبناء. بدأ من التعليم اإلبتدئ يف ١٩٩٦من اكتوبر  ١٩

املتوسطة مث استمر اىل املدرسة  ٢٠١٨املدسة اإلبتدئية احلكومية فنغجران, مت ىف السنة 

  .٢٠١٤يف معهد كونتور التاسع, مت يف السنة 

يواصل املؤلف تعليمه إىل جامعة اإلسالمية احلكومية رادين انتان  ٢٠١٥مث عام 

المبونج, يف كلية الرتبية والتعليم , ىف قسم التعليم اللغة العربية. و قد اشرتك الواجبة 

يف  (PPL)سوا و عملية اجلامعية  يف قرية كوتاوارينجني, دائرة فرينج (KKN)اجلامعية 

 بندار ملبونج .  ١املدرسة العالية احلكومية 

 

  



 

 كلمة الشكر و التقدير

  

 بيثحبنيا هللباحث جسديا وذ هوإذن ه. من أعطى قوتىلوتعا هسبحان اهللا ضورحبمدح 

التطبيق استراتيجية "وضوع املذه الرسالة العلمية باهيتمكن الباحث من استكمال 

لترقية نتائج التعلم علم  TGT (teams games tournament)التعاوني نوع التعليم 

على  امالة وسالنأمل أن ص "معهد أصول الدين المتكاملةفصل السادس ب البالغة

  .ملنييارب العا ه. أمنيوسلم ومن تابع سنت يهعل اهللاصلى حممد يبالن

ألويل معية ااجليم و جزء من متطلبات التعلهذه الرسالة العلمية، هالباحث  برت

 قسم تعليم اللغة يف (s.pd) صول على لقب بكالوريوس تربيةحلكمال متطلبات اوإل 

حماولة  يفلكومية رادين انتان املبونج. لمية االإلسمعة ااية والتعليم باجبكلية الرت   يفالعربية 

 تلفخم من هساعدة والتوجياملمن  ري سالة العلمية، تلقى الباحث الكثذه الر هستكمال إلا

ه طراف، لذلك على وجأليع امجساعدة ملان اإلمتنل عدم التقليل من الحطراف من األ

  :ص يود الباحث أن يذكر ما يلياخلا

بية والتعليم رت عميد لكلية ال ملاجستري، اري األنوارج خحلا ستاذ الدكتور اأأل .١

  .لكومية رادين انتان املبونجحلمية االساإل للجامعة

 شورة والتحفيزملقدمت ا يتال ىلاألو شرفة مل. ااملاجسترية ،الغاالدكتورة رومادان سا .٢

  .ذه الرسالة العلميةهبيث يتم استبعاد حب

يف من الوقت  ريكرست الكث  يتشرفة الثانية المل. املاجستريةجرية، اهالدكتورة أمي  .٣

  .ذه الرسالة العلميةهيتمكن الباحث من إكمال  يترشاد حاإلو  هالتوجي ريتوف

 ستاذواأل داود املاجستري سفري الدكتور العربية اللغة عليمت قسم رئيس .٤

ب حلالذين يساعدون ويعطون ا ملواظفنيوكافة ا رتكسيكري  اهللا امر  عفيف

  .قسم تعليم اللغة العربية ىفالباحث لما والنصيحة ط



 

 الباحث اطامل نصيحة قدموا الذين والتعليم يةالرتب كلية ىف ضروناحملا .٥

لكومية رادين انتان حلمية اسالإلامعة اجلية بارتبكلية الىف   العلم طلب

خدمة  ىف خملصني الذين ملوظفنيوكذلك ا عرفة،مليتذبون اجياملبونج و 

  .الباحثحيتاجها  ىتال يةمتياجات الكادحإلايع مجدارة و اإل

 إنتان رادين زيةاملرك املكتبةو  بيةالرت  بكلية مكتبة ،املكتبة و القيمني رئيس .٦

  .املبونج

 يثحب سواء حد على ومادية معنوية ساعدةملا قدمت الىت طرافاأل يعمج .٧

 .ذه الرسالة العلميةهنتهاء من إلا يتم

الكمال،  عن ابعيديزال  الذه الرسالة العلمية هإعداد  ىف هالباحث أن يدرك

  .دودة للباحثحملة ارب خلعرفة واملا يتذكر قدرة
  

الذين ميع أولئك جلسنة حلا يرد بكل اىلوتع هسبحاناهللا يأمل الباحث أن  خرياوأ

 ذه الرسالة العلميةهالرسالة العلمية. ونأمل أن تكون ذه هاستكمال  ىفالباحث ساعدوا 

  .ملنيرب العا يا نيصوص وللقراء بشكل عام. أمخلا همفيدة للباحث على وج

  ٢٠١٩من مايو  ١٤ بندر املبونج ،

  الباحث

  

  

  محمد زامراني    

١٥١١٠٢٠١٧٢ 
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خمرجات التعلم ٦اجلدول   

خالصة نتائج دورة الثانية ٧اجلدول   

خالصة نتائج دورة األويل ٨اجلدول   
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  الباب األول

  المقدمة

 خلفية البحث  . أ

اللغة العربية هي لغة القرآن وهي إحدى أدوات التواصل الدويل.لذلك تعلم اللغة 

عدة فروع  العربية هو ضرورة لكل شخص ، وخاصة املسلمني. تتألف اللغة العربية من

 تاريخ األدبو  املفرداتو صرف و البالغة و املطالعة و  النحوللمعرفة ، من بينها: 

وغريها. إن نظام تعلم اللغة العربية املثايل باإلضافة إىل القدرة على توصيل الطالب إلتقان 

    ١فروع املعرفة املذكورة أعاله، قادر أيًضا على قيادة الطالب للحصول على مهارات لغوية.

املعلمون احملرتفون هم املعلمون الذين يتمتعون باملهارات كمدرسني، وال يستوفون 

فقط املؤهالت املختلفة، سواء قدرات الشخصية التدريسية، أو التمكن من التخصص يف 

جماالت معينة من الدراسة، ولكن جيب أن تكون لديهم أيًضا القدرة على تطوير املناهج 

  ٢اإلدارة. الدراسية وفًقا لوظائف

                                                             
1 Imamudin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis: Pendekatan 

Baru Mempelajari Tata Bahasa Arab, (Yogyakarta, Nurma Media Idea) h7 
2 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h 20 



 

يف جمال التعليم ، ميكن تطبيق اسرتاتيجية الكلمة على أنشطة تدريس املعلمني 

من حيث اسرتاتيجيات التدريس أو حىت يف أنشطة تعلم الطالب من حيث اسرتاتيجيات 

التعلم. يتم تفسري اسرتاتيجيات التعلم على أ�ا فن ومعرفة لتمكني املكونات يف األنشطة 

ملقابل، يتم تفسري اسرتاتيجيات التعلم بشكل عام على أ�ا فن ومعارف يف يف ا التعليمية.

٣تطوير األنشطة التعليمية.
اسرتاتيجية التعلم هي خطة وقواعد وخطوات ووسائل يتم من  

خالهلا ممارسة هذه املمارسة وسيتم متريرها من االنفتاح إىل اإلغالق يف عملية التعلم يف 

 ٤ف.الفصل الدراسي لتحقيق اهلد

يف عملية التعليم والتعلم، جيب أن يكون لدى املعلم اسرتاتيجية، حىت يتمكن 

الطالب من التعلم بفعالية وكفاءة، ويكونوا على دراية باألهداف املتوقعة. خطوة واحدة 

للذهاب يف  السرتاتيجية هي إتقان تقنيات العرض، أو عادة ما تسمى أساليب التدريس.

إىل اسرتاتيجية تعليمية فعالة أو �ج عن طريق متكني إمكانات  هذا االجتاه ، هناك حاجة

الطالب. ألن ميل خرباء التعليم إىل التفكري يف نظريات التعلم اليت تطور اليوم هو أن 

التعلم ليس جمرد حفظ ، ولكن جيب على الطالب بناء املعرفة يف عقوهلم. يتعلم الطالب 

                                                             
3 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab, (Malang: Misykat 2012) h 22 
4 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN-Malik Press 2011) h 67 



 

 من املعرفة اجلديدة ، وليس فقط من قبل من التجربة ، مشريين إىل أمناط ذات معىن

  ٥املعلم.

 يف معىن هناك ولكن معىن فقط العربية ليس يف الوارد املعىن علم البالغة دراسة

  بديع. علم  معاين، علم  بيان، علم هي و أقسام ثالثة  إىل تنقسم البالغة علم اللغة

 علم بيان يباحث التشبيه، جماز، كناية. .١

الم خرب،  كالم انشائ،  إجياز، اتناب، مساوى،  علم معاين يباحث ك .٢

 تقدمي،  تأخري، قصر،  وصل،  فصل.

علم بديع يباحث احملسنات اللفظية و احملسنات املعنوية. احملسنات  .٣

اللفظية يباحث السجع، جناس، إقتباس و احملسنات املعنوية يباحث 

 تورية،  طباق،  مقابلة،  حسن التعديل،  حاكم و غري ذالك.

 هذه و احلال ملقتضي املطابق الكالم حتسني وجه به يعرف م بديع هو علمعل

 باحملسنات يسمى اللفظ حتسني إىل منها يرجع وما املعنوية حتسني إىل ترجع الوجوه

  اللفظية.

                                                             
5 Muhammad Ali Al-Khuli Strategi Pemelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: baSan 

Publishing 2010) h 13 
 



 

لغة هي املخرتع املوجد عل غري مثال سابق وهو مأخوذ و مشتق من  البديع

على مثال، والبديع يأتى مبعىن اسم الفاعل ىف قوهلم ,بدع الشئ وأبدعه مبعىن اخرتعه ال 

قوله تعاىل : بديع السماوات واألرض  أى مبدعها واصطالحا البديع هو علم يعرف به 

الوجوه و املزايا الىت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه �اء ورونقا، بعد مطبقته ملقتضى 

  ٦احلال.

رتاتيجية التعليم التعاون فرق يف هذا البحث أن الباحث خيتار املوضوع تطبيق اس

ميكن أن يرقي نتاىج التعلم ىف تدريس علم البالغة فصل  (TGT)األلعاب املناقشة 

السادس ىف معهد أصول الدين املتكاملة، ألن درس علم البالغة ىف املعاهد أكثر ال 

يؤدون بشكل جيد. و درس علم البالغة أقل يف احلب اما ىف معهد العصر أو ىف معهد 

سلفى. هناك من يتعلم علم البالغة ولكن اال موضوعان، ألن علم البالغة هناك ثالثة ال

  مواضع و أقل املعلم علم البالغة ىف معاهد حتصصا ىف هذه املدينة ملبونج.

كانت املدرسة اليت كانت موضوع الكتابة يف هذه األطروحة هي مدرسة أصول 

، بينانغاهان ، جنوب المبونج. هي الدين اإلسالمية يف إسالم الدين بيالمباجنان 

مؤسسة تعليمية حتت رعاية مؤسسة الرتبية اإلسالمية أصول الدين ، مع نظام منهج 

                                                             
6 Mardjoko Idris Ilmu Badi’Kajian Keindahan Bahasa ( Yogyakarta : Karya Media 2014) h 
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متكامل بني جماالت الدراسة العامة وجمال الدراسات الدينية يف نظام متكامل لبناء املوارد 

  البشرية للمؤمنني املؤمنني واملتدينني.

ب املدارس الداخلية اإلسالمية يف أصول الدين إن الصعوبات اليت يواجهها طال

يف تعلم البالغة ، وخاصة علوم الباديع ، هلا قيمة جيدة ألن الطالب لديهم لغة واسعة ، 

وينشطون يف التحدث كل يوم ، ويستخدمون مفردات جديدة ويطبقو�ا ، حبيث تكون 

مل الطالب ، فهم القيمة جيدة ومرضية. هناك طالب يفتقرون إىل درجا�م بسبب عوا

أقل نشاطًا يف استخدام اللغة ويفتقرون إىل احلماس يف تعلم اللغة العربية أو ممارستها يف 

حيا�م اليومية واالفتقار إىل مرتادفات، لذلك فهم ال يستطيعون فهم اجلمل اليت يصعب 

  فهمها من قبل الطالب.

وم البالغه فصل التايل هو خالصة نتائج امتحان الفصل الدراسي يف درس العل

  السادس أصول الدين املتكاملة اإلسالمية الصعود.

  

  

  

 



 

١لجدول ا  

جدول قيم التثنية اليومية لمواد البالغة في الفصل السادس من مدرسة الصعود 

  اإلسالمية المتكاملة

لرقما  البيان النتيجة L/P KKM اسم الطلبة 

1 Divo Mi'raj Al Aziz L  70 35 غري الناجح 

2 Achmad Anas L 70 70 ناجح 

3 Ahmad Nanda I L 70 60 غري الناجح  

4 Ikhsan Al-Bana L 70 60 غري الناجح 

5 Rafi Abror Rabani L 70 50 غري الناجح 

6 Ridho Darmawan L 70 55 غري الناجح 

7 Auzidni Ifftah Lana P 70 60 غري الناجح 

8 Elma Mufidah P 70 70 ناجح 

9 Juli Afifah P 70 70 ناجح 

10 Khairunnisa Ramadin P 70 80 ناجح 

11 Lutfiah Yuniar P 70 80 ناجح 

12 Nazhira Sabrina P 70 40 غري الناجح 

13 Riski Ariana Safitri P 70 50 غري الناجح 

14 Salesya Salsabila R P 70 70 ناجح 

15 Salsabila Rahmadini P 70 35 غري الناجح 

16 Silva Fauziyah P 70 60 غري الناجح 

17 Wilda Nurfitri  P 70 70 ناجح 



 

املصدر: نتائج االختبارات اليومية لطالب الصف السادس من مدرسة أصول الدين 

  ٢٠١٩-٢٠١٨اإلسالمية الداخلية املتكاملة يف العام الدراسي 

بارات اليومية بناًء على البيانات اليت مت احلصول عليها ، وجد أن نتائج االخت

 ١١طالب و  ٦طالًبا. يتألف من  ١٧ملوضوعات البالغة يف الفصل السادس كانت 

٪ مل يصلوا إىل معايري الدقة القصوى ٥٨.٨سنرتي أو  ١٠طالبة. من املعروف أن هناك 

)KKM(  ممن وصلوا إىل ٤١.٢سنرتي أو  ٧، بينما يوجد ٪KKM.  

يف مدرسة الصعود املتكاملة  من جدول نتائج طالب الصف السادس االبتدائي

اإلسالمية يف أصول الدين أن مواد التعلم بالغة ال يتم توزيعها بالتساوي من حيث 

التقييم ، فهناك فكرة جيدة وهناك أيًضا بعضها غري جيد. هلذا السبب قمت برفع هذا 

العنوان ، وآمل أن تكون التغيريات يف عملية التدريس والتعلم بالغة أكثر فاعلية 

 Teams Game نوعمها. أختار مبوجب هذا طريقة وسيكون الطالب سعداء بتعل

Tournament (TGT)  حبيث تكون مجيعها نشطة دون استثناء ، مما يزيد من االفتقار إىل

  الصون اجليدة واحلفاظ عليها.

أن املعلم التدريسي يف مدرسة الصعود اإلسالمية يف أصول الدين ، يستخدم 

لخص كتاب باالجوه وذلك لتسهيل الطالب يف االستجابة لتعلم املعلم ملخص أو م



 

البالغة. املعلم يعلم الطالب أيضا باستخدام طريقة احملاضرة. أن يكون طالب مدرسة 

الصعود اإلسالمية يف أصول الدين يف فهم البالغة ، أي علم الباديع يف مادة احملسنات 

قة رؤى الطالب أل�م يتعلمون الالفظية باستخدام كتاب امللخص ، حبيث يتم إعا

  مباشرة من كتاب امللخص.

ألنه يتطلب طريقة تعلم ميكن أن حتفز الطالب على التعلم بفعالية ، أو تقدمي 

أنفسهم أو لعب دور بني أقرا�م ، لذلك ميكن أن حتفز روح الطالب الذين هم أقل 

اة ، إحدى الطرق اليت ميكن حتمًسا لتعلم بالغة ليكونوا سعداء وحيبون بالعلم مبعرفة بالزغ

  .Teams Games Tournamet (TGT)تطبيقها هي طريقة التعلم 

بطولة ألعاب الفرق هي نوع واحد من اسرتاتيجية التعلم التعاوين. منوذج التعلم 

)TGT(  هو منوذج تعليمي تعاوين من خالل تشكيل جمموعات صغرية يف فصل يتكون

ن حيث األكادميية أو اجلنس أو العرق أو طالب غري متجانسني ، سواء م ٥-٣من 

العرق. جوهر هذا النموذج هو وجود األلعاب األكادميية والبطوالت. قبل بدء األلعاب 

والبطوالت األكادميية ، يضع املعلم الطالب أوًال يف فريق ميثل عدم جتانس الصف من 

لة. يف هذا حيث اجلنس والعرق. سيمثل كل طالب جمموعته للمنافسة يف جدول البطو 

النموذج التعليمي ، يلعب الطالب ألعابًا مع أعضاء الفريق اآلخرين للحصول على نقاط 



 

، ستكون  )TGT(إضافية لدرجات الفريق. باستخدام طريقة ألعاب فريق التورناميت 

عملية التدريس أكثر إثارة لالهتمام وميكن أن حتفز الطالب على أن يكونوا أكثر نشاًطا 

علم. إذا كان الطالب نشطني يف عملية التعلم ، فسيكتسب الطالب خربة يف أنشطة الت

 عملية لتطوير املهارات واملهارات.

 تحديد المشاكل  . ب

بناًء على خلفية املشكلة املذكورة أعاله ، فإن املشكالت اليت ميكن حتديدها 

 هي:

إن التعلم بالغة الذي أجراه طالب الصف السادس يف مدرسة الصعود الدين  .١

سالمي املتكاملة يف أصول الدين مل يوفر فرصة للمشاركة بنشاط يف عملية اإل

 التعلم.

تعلم البالغة الذي أجراه طالب الصف السادس مبدرسة الصعود اإلسالمية  .٢

 املتكاملة مل يظهر نتائج مثالية.

 مشكلة البحث   . ت

 بناًء على الشرح أعاله ، فإن صياغة املشكلة يف هذه الدراسة هي:



 

على خمرجات التعلم لطالب  )Teams Game Tournament)TGT هل تطبيق  .١

التعلم  نتائج رقيةسالمية املتكاملة قادر على تالصف السادس مبدرسة الصعود اإل

 يف مادة حمسنات اللفظية؟ عاخلاصة ببالغة بادي

 أهداف البحث   . ث

على نتائج التعلم Teams Game Tournament (TGT)ملعرفة ما إذا كان تطبيق 

الصف السادس من مدرسة أصول الدين اإلسالمية الداخلية املتكاملة يف مواد لطالب 

  بالغة بديع يف مادة حمسنات اللفظية؟

 فوائد البحث   . ج

 فوائد عملية .١

بالنسبة للطالب ، من املتوقع أن تزيد نتائج هذه الدراسة من نتائج التعلم اليت   . أ

 سيكون هلا تأثري إجيايب على تطورهم يف املستقبل.

سبة للمعلمني ، ميكن استخدامه كمرجع يف اختيار صيغ األساليب يف عملية بالن   . ب

 تعليمية جيدة حبيث تكون عملية التعلم مثرية لالهتمام وميكن أن تشمل الطالب.

للمدارس ، كمدخل يف تنظيم عملية التعليم والتعلم اليت تنظمها املؤسسات    . ت

 التعليمية على مراحل.



 

 الفوائد النظرية .٢

أن تقدم نتائج هذه الدراسة مدخالت يف تطوير عامل التعليم فيما يتعلق  من املتوقع  . أ

 .Teams Game Tournament (TGT(بتطبيق أساليب التعلم يف 

من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على إضافة نظرة ثاقبة وفهم للمعلمني    . ب

ظيم التعلم فرق العمل لتن Teams Game Tournament (TGT(حول فوائد تطبيق 

 اإلبداعي واملبتكر.

 أضف رؤية قيمة إىل الكتاب بشكل خاص وإىل القراء بشكل عام.   . ت

 حبيث ميكن للمدرسني اآلخرين تقليد ذلك التعلم بشكل أفضل.   . ث

  

  

 

  

                                                         

 

 



 

  الباب الثاني

  أساس النظرية

 Teams Game Tournamen (TGT)نموذج التعلم التعاوني   . أ

 تعريف التعلم التعاوني .١

  Eggen  وKauchak  حدد التعلم التعاوين على أنه جمموعة من

اسرتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها املعلمون حبيث يساعد الطالب بعضهم 

 البعض يف تعلم شيء ما.

ن التعلم التعاوين هو وسيلة التعلم مع الطالب الذين يعملو  Slavinوفقا 

 ٧يف ا�موعات اليت لديها قدرات غري متجانسة.

يتم تنظيم التعلم التعاوين يف حماولة لزيادة مشاركة الطالب ، وتسهيل 

الطالب من ذوي اخلربة يف املواقف القيادية واختاذ القرارات يف جمموعات وتوفري 

 من خالل العمل التعاوين الفرص للطالب للتفاعل والتعلم مع خلفيات خمتلفة.

لتحقيق هدف مشرتك ، سيقوم الطالب بتطوير املهارات املتعلقة بالعالقات 

   ٨اإلنسانية واليت ستكون مفيدة للغاية للحياة خارج املدرس.

                                                             
7 Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif,  ( Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada 2016 ) h 

82 
8 Ibid h 83 



 

التعلم التعاوين هو منوذج تعليمي واحد للمجموعة له قواعد معينة. املبدأ 

بعض األساسي للتعلم التعاوين هو تشكيل جمموعات صغرية وتعليم بعضهم ال

لتحقيق أهداف مشرتكة. يف التعلم التعاوين ، ميكن للطالب األذكياء تعليم 

الطالب األقل ذكاء دون الشعور باحلرمان. ميكن للطالب األقل ذكاء أن 

يتعلموا يف جو لطيف ألن العديد من األصدقاء يساعدو�م وحيفزو�م. سيقوم 

خدام التعلم التعاوين الطالب الذين اعتادوا على أن يكونوا سلبيني قبل است

  ٩باملشاركة بنشاط من أجل أن يتم قبوهلم من قبل أعضاء جمموعتهم.

يف التعلم التعاوين ، يتم تطبيق اسرتاتيجيات التعلم مع عدد من الطالب  

كأعضاء يف جمموعات صغرية ذات مستويات خمتلفة من القدرة. عند استكمال 

ة العمل مًعا ومساعدة بعضهم مهام ا�موعة ، جيب على كل عضو يف ا�موع

البعض لفهم املوضوع. يف هذا التعلم ، يقال إن التعلم مل يكتمل إذا مل يتقن 

  ١٠أحد األصدقاء يف ا�موعة مواد التعلم.

يف التعلم التعاوين ، يتعلم الطالب مًعا يف جمموعات صغرية تساعد 

طالب ، مع  بعضهم البعض. يتم ترتيب الدروس يف جمموعات من أربعة أو ستة

قدرات غري متجانسة. الغرض من ا�موعات غري املتجانسة يتكون من مزيج 
                                                             

9 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012 
) h 196 
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من قدرات الطالب واجلنس والعرق. هذا مفيد لتدريب الطالب على قبول 

  ١١طرق خمتلفة للعمل مع األصدقاء من خلفيات خمتلفة.

التعلم التعاوين ليس هو نفسه جمرد التعلم يف جمموعات. هناك عنصر 

يف التعلم التعاوين مييزه عن التعلم اجلماعي الذي يتم بال مباالة. إن أساسي 

تنفيذ املبادئ األساسية لنظام التعلم التعاوين بشكل صحيح سيمكن املعلمني 

من إدارة الفصول بشكل أكثر فعالية. يف التعلم التعاوين ، ال جيب أن تكون 

تعلم من زمالئهم الطالب عملية التعلم من املعلم إىل الطالب. ميكن للطالب ال

  ١٢اآلخرين.

يستوعب التعلم التعاوين كيف ميكن للطالب العمل مًعا يف جمموعات ، 

وأهداف ا�موعة هي هدف مشرتك. تعد املواقف التعاونية جزًءا من الطالب 

لتحقيق أهداف ا�موعة ، وجيب أن يشعر الطالب أ�م سيحققون أهدافًا ، مث 

موعة يتعاونون ، مما يعين أن كل عضو يف ا�موعة الطالب اآلخرون يف ا�

  ١٣يتعاون مع أعضاء ا�موعة اآلخرين.

يف عملية التعلم والتواصل التعاوين يتم تطويرها �دف مشاركة الطالب 

يف قدرا�م وتعلم التفكري النقدي املتبادل وتبادل اآلراء ومنح بعضهم البعض 
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لبعض على التعلم وتقييم قدرات الفرصة لتوجيه قدرا�م ومساعدة بعضهم ا

  ١٤بعضهم البعض وأدوار أنفسهم واآلخرين.

 خصائص اسرتاتيجيات التعلم التعاوين  .٢

  بعض خصائص التعلم التعاوين هي:

 كل عضو له دور. ). أ

  هناك تفاعل مباشر بني الطالب.  ). ب

كل عضو يف ا�موعة مسؤول عن كيفية تعلمه وكذلك عن أصدقائه يف   ). ت

  ا�موعة.

  د على تطوير جمموعة املهارات الشخصية.املعلم يساع  ). ث

 ١٥يتفاعل املعلمون فقط مع ا�موعات عند احلاجة.  ). ج

 Teams Game Tournamen (TGT)فهم التعاونية نوع التعلم   .٣

ألعابًا مع  )TGT(، يلعب الطالب يف ألعاب الفرق Sacoوفًقا ملا ذكره 

يب اللعبة من أعضاء آخرين يف الفريق للحصول على نتائج لفرقهم. ميكن ترت
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قبل املعلم يف شكل مسابقة يف شكل أسئلة تتعلق باملوضوع. يف بعض األحيان 

 ميكن أيًضا أن تتخللها أسئلة متعلقة با�موعة.

Teams Game Tournament (TGT)  هي نوع واحد من التعلم التعاوين

طالب لديهم  ٦إىل  ٥الذي يضع الطالب يف جمموعات دراسة تتكون من 

تلفة ، واجلنس والعرق أو األعراق. يقدم املعلم املادة ويعمل الطالب يف قدرات خم

لكل جمموعة. يتم تنفيذ  LKSيف العمل اجلماعي ، يعطي املعلم  جمموعا�م.

املهام املقدمة باالشرتاك مع أعضاء ا�موعة. إذا كان هناك عضو يف ا�موعة ال 

خرين مسؤولون عن إعطاء إجابات يفهم املهمة املعطاة ، فإن أعضاء ا�موعة اآل

 ١٦أو شرح هلم ، قبل طرح السؤال على املعلم.

التعاونية منوذًجا واحًدا أو  Teams Game Tournament (TGT)تُعد 

منوذًجا للتعلم التعاوين يسهل تنفيذه ، ويشمل أنشطة مجيع الطالب دون أي 

، وحيتوي على اختالف يف احلالة ، مبا يف ذلك دور الطالب كمدرسني نظريًا 

 ١٧عناصر من اللعبة.

هو نوع واحد  Teams Game Tournamentمنوذج التعلم التعاوين من نوع 

من منوذج التعلم التعاوين الذي يسهل تنفيذه ، ويشتمل على أنشطة مجيع 
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الطالب دون احلاجة إىل وجود اختالفات يف احلالة ، مبا يف ذلك دور الطالب  

من اللعب والتعزيز. أنشطة التعلم مع األلعاب  كمدرسني زمالء ويتضمن عناصر

متكن الطالب من تعلم املزيد من االسرتخاء  TGTاملصممة يف التعلم التعاوين 

مع تعزيز املسؤولية والثقة واحرتام اآلخرين ، واالنضباط ، والقدرة التنافسية ، 

 ١٨والروح الرياضية ، والتعاون ومشاركة التعلم من مجيع الطالب.

 Teams Game Tournament (TGT)خبطوة منوذج التعلم التعاوين نوع منخطوة   .٤

للطالب تعلم املزيد من االسرتخاء  TGTتتيح أنشطة التعلم باستخدام منوذج 

 باإلضافة إىل تعزيز املسؤولية واملنافسة العادلة ومشاركة التعلم.

ي خطوات ، هي: مرحلة العرض التقدمي ٥يتكون من  Slavin (TGT) وفقا  

للفصل (تطور الصف) ، والتعلم يف جمموعات (األلعاب) ، واأللعاب (البطوالت) ، 

 ١٩واجلوائز اجلماعية (جتنيد الفريق).

 هي: TGTخطوات منوذج 

 عرض الطبقة .١
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Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK”. (Journl o Mechnicl Enineerin Educon), Vol. 1 (2014), No. 
2 h 324 (diakses tanggal 27 Januari 2019) 
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يف بداية التعلم ، يقدم املعلم مواد يف عرض الفصل. عادة ، يتم إجراء 

ها املعلم. عند تقدمي هذا التدريس املباشر أو احملاضرات واملناقشات اليت يقود

الفصل ، جيب على الطالب تفسري وفهم املواد اليت مت نقلها عن طريق األم ، 

أل�ا تساعد الطالب على العمل بشكل أفضل أثناء العمل اجلماعي وأثناء 

 األلعاب ألن نتائج اللعبة ستحدد نتائج ا�موعات.

 ا�موعة (فريق) .٢

ىل مخسة طالب غري متجانسني ينظر تتكون ا�موعات عادة من أربعة إ

إليهم من املنجزات األكادميية أو اجلنس أو العرق أو العرق. تتمثل وظيفة 

ا�موعة يف استكشاف املادة مع أصدقاء ا�موعة وبشكل أكثر حتديدًا إلعداد 

 أعضاء ا�موعة للعمل بشكل جيد ومثايل أثناء اللعبة.

 لعبة .٣

ميمها الختبار معرفة الطالب من خالل تتكون األلعاب من أسئلة مت تص

العرض التقدميي والتعلم اجلماعي. تتكون معظم األلعاب من أسئلة مرقمة 

بسيطة. خيتار الطالب البطاقات املرقمة وحياولون اإلجابة على األسئلة اليت 

تطابق الرقم. الطالب الذين جييبون بشكل صحيح سوف حتصل على درجة. 

 قبل الطالب للبطولة. يتم مجع هذه النتيجة من



 

 مباراة .٤

يتم إجراء البطولة يف �اية األسبوع أو يف كل وحدة بعد أن يقدم املعلم 

عرًضا تقدميًيا للفصل وقد عملت ا�موعة على ورقة العمل. يف البطولة األوىل ، 

يقسم املعلم الطالب إىل عدة دورات. يتم جتميع الطالب الثالثة املتفوقني يف 

 ، والطالب الثالثة التاليون يف اجلدول الثاين ، وهكذا.اجلدول األول 

 جائزة ا�موعة .٥

يقوم املعلم بعد ذلك باإلعالن عن ا�موعة الفائزة ، وستحصل كل 

جمموعة على شهادة أو جائزة إذا كانت الدرجة املتوسطة تفي باملعايري احملددة. 

 ، أكثر أو ٤٥ درجاتالحتصل ا�موعة على لقب "فريق ممتاز" إذا كان متوسط 

-٣٠ا كان املتوسط إذ" جيد فريق" و ، ٤٥- ٤٠ إىل وصل إذا" رائع فريق" و

٤٠.٢٠ 

  مزايا وضعف اسرتاتيجيات التعلم التعاوين  .٥

كل طريقة أو اسرتاتيجية تعلم يستخدمها املعلم يف عملية التعليم والتعلم هلا 

 يستخدمها املعلم هي أن مزاياها ونقاط ضعفها. مجيع الطرق واالسرتاتيجيات اليت

 الطالب أكثر فعالية واستيعاب مرضهم بشكل أفضل.
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 .فيما يلي مزايا وعيوب اسرتاتيجيات التعلم التعاوين

 امتياز .١

من خالل اسرتاتيجيات التعلم التعاوين ، ال يعتمد الطالب بشكل كبري على  ). أ

، والعثور  املعلم ، ولكن ميكنهم إضافة الثقة إىل مهارات التفكري اخلاصة �م

 على معلومات من مصادر خمتلفة ، والتعلم من الطالب اآلخرين.

تستطيع اسرتاتيجيات التعلم التعاوين تطوير القدرة على التعبري عن األفكار أو   ). ب

 األفكار بالكلمات الشفهية ومقارنتها بأفكار اآلخرين.

خرين ميكن أن تساعد اسرتاتيجيات التعلم التعاوين األطفال على احرتام اآل  ). ت

 وإدراك مجيع القيود اليت يواجهو�ا وقبول مجيع االختالفات.

ميكن أن تساعد اسرتاتيجيات التعلم التعاوين يف متكني كل طالب ليكون أكثر   ). ث

 مسؤولية عن التعلم.

 ضعف .٢

السمة الرئيسية السرتاتيجيات التعلم التعاوين هي أن يتعلم الطالب من بعضهم  ). أ

س بدون نظري فعاًال ، فُيقارن بالتدريس املباشر من البعض. لذلك ، إذا كان التدري

املعلم. ميكن أن يكون وسيلة للتعلم وهذا ما جيب أن يتعلم الطالب وفهمه مل 

 يتحقق.



 

يستند التقييم املقدم يف اسرتاتيجيات التعلم التعاوين إىل نتائج العمل اجلماعي.   ). ب

جنازات املتوقعة هي إجنازات  ومع ذلك ، حيتاج املعلم إىل أن يدرك أن النتائج أو اإل

 كل طالب على حدة.

يتطلب جناح اسرتاتيجيات التعلم التعاوين يف حماولة لتنمية الوعي اجلماعي فرتة   ). ت

زمنية طويلة إىل حد ما ال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل تنفيذ هذه االسرتاتيجية 

 ٢١.مرة واحدة أو مرة واحدة

 نتائج التعلم   . ب

 فهم خمرجات التعلم .١

أن يكون التعلم يف أي مكان ، رمسًيا وغري رمسي وغري رمسي. لقد تعلم ميكن 

شخص ما ديكاتان شيًئا ما إذا كان هناك تغيري يف الشخص ، على سبيل املثال من 

عدم القدرة على القراءة إىل القدرة على القراءة ، من عدم القدرة على االعتماد إىل 

 القدرة على العد.

م ، حيصل الطالب على نتيجة تعليمية. نتائج التعلم هلا بعد انتهاء عملية التعل

دور مهم يف عملية التعلم واألهداف الرئيسية اليت يتعني حتقيقها يف أنشطة التعلم هي 

 نتائج التعلم. ُتستخدم نتائج التعلم ملعرفة مدى قدرة الطالب على فهم املواد وفهمها.
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لم اليت حققها الطالب مبعايري معينة. تقييم نتائج التعلم هو توفري قيم لنتائج التع

هذا يعين أن الكائن الذي يتم تقديره هو نتائج تعلم الطالب. نتائج تعلم الطالب يف 

جوهرها هي تغيريات يف السلوك. السلوك نتيجة للتعلم باملعىن الواسع يف جماالت املعريف 

 ٢٢، العاطفي ، واحلركي النفسي.

وك ككل وليس جمرد جانب واحد من جوانب نتائج التعلم هي تغيريات يف السل

إمكانات اإلنسان. أي أن نتائج التعلم اليت يصنفها خرباء التعليم على هذا النحو ال 

 ٢٣ُترى جمزأة أو منفصلة ، ولكنها شاملة.

 العوامل املؤثرة على نتائج التعلم .٢

ال تستمر عملية تعلم الطالب دائًما بشكل مثايل ، يف بعض األحيان تعمل 

سة وأحيانًا ال تعمل. أحيانًا يكون الطالب سريعون يف فهم ما يتم تعلمه ، بسال

ويف بعض األحيان يكون من الصعب فهم ما يتم تدريسه. نظرًا ألن هذه هي روح 

تعلم الطالب ، فإ�م يف بعض األحيان متحمسون للغاية والبعض اآلخر غري 

يف كل طالب يف عملية متحمس. وبالتايل هذا هو الواقع الذي ميكن أن جنده 

 التعلم.
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بشكل عام ، تتأثر نتائج تعلم الطالب بالعوامل الداخلية ، وهي العوامل 

املوجودة يف الطالب والعوامل اخلارجية ، وهي العوامل اليت تقع خارج الطالب. تلك 

 املصنفة كعوامل داخلية هي:

يق الرؤية العوامل اجلسدية أو اجلسدية الفردية الفطرية واملكتسبة عن طر  .١

 .والسمع وهيكل اجلسم واإلعاقة وما إىل ذلك

 العوامل النفسية املوروثة والوراثية ، واليت تشمل: .٢

 العوامل الفكرية تتكون من: ). أ

 العوامل احملتملة ، وهي الذكاء واملوهبة.  )١

 العوامل الفعلية هي املهارات واإلجنازات احلقيقية.  )٢

نة مثل املواقف العوامل غري الفكرية هي مكونات شخصية معي  ). ب

واالهتمامات واالهتمامات والعادات واالحتياجات ومفهوم الذات والتكيف 

 الذايت والعاطفي وما إىل ذلك.

 عوامل النضج جسديا ونفسيا. .٣

 تلك املصنفة كعوامل خارجية هي:

 العوامل االجتماعية تتكون من: ). أ

 .عوامل البيئة العائلية  )١



 

 عوامل البيئة املدرسية.  )٢

  ئية للمجتمع.العوامل البي  )٣

 عامل ا�موعة.  )٤

 العوامل الثقافية مثل: العادات والعلوم والتكنولوجيا والفنون وهلم جرا.  ). ب

عوامل البيئة املادية ، مثل املرافق املنزلية ، مرافق التعلم ، املناخ ، وهلم   ). ت

 .جرا

 ٢٤العوامل الروحية أو البيئة الدينية.  ). ث

 تعلم بالغة علم بديع   . ت

 فهم البالغة .١

غة هو علم علمي يقوم على الوضوح العقلي والدقة جيسد علم البال

(التعبريات). عادة دراسة أساليب مجال ووضوح الفروق الغامضة بني خمتلف 

البالغة هي رأس املال األساسي يف تشكيل شخصية األدب وإحياء بعض 

املواهب اخلفية. للوصول إىل هذا املستوى ، جيب على الطالب قراءة األعمال 

املختارة ، والوفاء بنفسه مع ظهور الشخصية األدبية ، وحتليل ومقارنة  األدبية
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األعمال األدبية ، وجيب أن يثق يف نفسه حىت يكون قادرًا على احلكم على 

  ٢٥اخلري والشر يف العمل األديب وفًقا القدرة.

املعاين  علمثة مستويات ، هي علم بيان ، غة من ثالتتكون معرفة البال

كل مستوى من مستويات معرفة البالغة ، هلا جوانب خمتلفة يف    يف عم باديوعل

  كل مستوى من مستويات البالغة.

 ية.ا، ا�از ، والقنالتشبيهالعلم بيان يفحص  ). أ

ناب ، تاز ، و جي، وإ ائكالم خباري ، وكالم إنسعلم معاين  يدرس   ). ب

 ل.صوفو ل ، صو و  ، وقصر ، ريخا ، وتدميومساواة ، وتق

. جناس، و اقتباسهو هكذا.  ظومعىن. مجال لف ظمجال لف عيدرس بادي  ). ت

 ، اصلوب احلكيم. تأليل، حسنو ال مقابلة،  طباق، تورية مجال املعىن هو 

كتاب املستوى األخري ، علم يف هذا الوقت ، يريد الباحث أن يفحص  

  .عنويةامل اتواحملسن سنات اللفظيةن من قسمني مها حم، والذي يتكو  ديعالب

 تقسيم علم بديع .٢
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ا للظروف ، فإذا  علم معرفة جوانب مجال اجلملة وفقهو   ديعبلم ع

. نوية"عامل اتكانت جوانب اجلمال ذات مغزى ، فإنه يطلق عليها اسم "حمسن

  ٢٦ية.فظالل ات، فسيطلق عليه اسم حمسن فظوإذا كان جانب اجلمال يف ل

 يةفظالل اتسناحمل  . أ

". ظلذي يركز على جتميل "لفلكالم اية " طريقة لتجميل افظالل اتسناحمل تُعترب "

قاط رئيسية للمناقشة ، وهي يف مناقشة النيب الالفظية ، كانت هناك ثالث ن

  س.اقتب، والسجع ، واإل ساجلنا

 جناس )١

  هلما أوجه تشابه يف النطق ، بينما املعاين خمتلفة. فظعبارة عن ل جناس

 سجع )٢

خرية يف  هو إ�اء كل مجلتني أو أكثر بنفس احلرف ، الكلمة األالسجع 

السجع ،  فقرة، يف حني أن كل رقم يسمى  فصيلةكل مجلة تسمى 

  هي نفسها. فقرةهو عندما تكون جيد 

 إقتباس )٣
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هو اإلدراج الذي أدليت به آيات املتكلم من القرآن الكرمي أو  إقتباس

احلديث يف الكلمات ، دون اإلشارة إىل أن اإلدراج يأيت من القرآن أو 

  احلديث.

 ذات صلة البحوث السابقة  . ث

بعنوان "تأثري تطبيق  ٢٠١٢قام باحثون أجراها أيو لوسي نور هداييت يف عام 

فرق مسابقة لعبة التعلم من النوع النموذجي على نتائج تعلم الطالب يف دروس 

الفقه". بناًء على نتائج مالحظات ومقابالت الباحثني اليت تفيد أن تعلم الطريقة 

الطالب  ًما للطرق التقليدية ، وهي احملاضرات.املستخدمة يف الفقه أكثر استخدا

فقط ابتالع واالستماع إىل ما يتم تسليمها من قبل املعلم. لذلك ، للتغلب على 

الباحثني خلص إىل أن استخدام منوذج التعلم التعاوين نوع فرق لعبة البطولة 

)TGT(بعد أن استخدم الباحثون منوذج التعلم . )TGT( نتائج ادتزد ،. يف املتوسط 

 القول ميكن االستنتاجات هذه ومن. نشاطًا أكثر الطالب ويصبح الطالب تعلم

هلا تأثري  )TGT( التعاوين التعلم منوذج باستخدام التعلم عملية يف االختالفات أن

  فعال يف حتسني نتائج تعلم الفقه.



 

بناًء على البحث أعاله ، هناك اختالف مع البحث الذي مت إجراؤه 

يف جوانب املوضوعات ، حيث يستخدم الباحثون أعاله موضوعات  والذي يقع

  الفقه بينما يستخدم الباحثون موضوعات البالغة.

، بعنوان "تأثري تطبيق  ٢٠١٧أجرى الباحثون أريين روسيدا منتهى يف عام 

يف الفصل  PAIطريقة دورة ألعاب الفرق على التحفيز ونتائج التعلم لطالب 

بتدائية اإلسالمية دار مؤمن ، مدينة تاجنريانج. استنتج أن اخلامس من املدرسة اال

 SDIيف تعليم الرتبية اإلسالمية يف الصف اخلامس  )TGT(تعلم دورة ألعاب الفرق 

دار مؤمن حظي حبماس كبري من الطالب ، وأصبح الطالب أكثر نشاطا يف التعلم 

من اإلجابة على عند مناقشة أوراق العمل مع أصدقاء جمموعا�م حىت يتمكنوا 

اليت قدمها املعلم بشكل صحيح. كانت نتائج الدراسة زيادة يف نتائج  األسئلة

 Teamsالتعلم يف بداية ما قبل العمل و�اية الدراسة. ميكن تطبيق طريقة لعبة 

Game Tournament (TGT)  على مواضيع أخرى ألن إتقان هذه الطريقة ميكن أن

ملعلمني والطالب حىت يصبح الفصل حيًا وليس يزيد من التفاعل بني الطالب وا

ممًال. باإلضافة إىل ذلك ، سيكون من الصعب على املعلمني جتربة أساليب التعلم 

  األخرى من أجل حتسني جودة التعلم يف املدارس.



 

بناًء على البحث التايل أعاله ، هناك اختالف مع البحث الذي مت إجراؤه 

ه الباحثون أعاله كان على املستوى االبتدائي. ، أي على مستوى املدرسة. ما فعل

  يف حني أن ما فعله الباحثون هذه املرة كان على مستوى املدرسة الثانوية.

، بعنوان "طريقة التعلم  ٢٠١٥أجرى البحث نوريز زمان هرييانتو يف عام 

غة" عن طريق استخدام كتاب جوهار مكنون للطالب اإلندونيسيني. وخلصت بال

 أنه ليكون مدرًسا يف بالغة ، جيب أن يتمتع املعلمون بالكفاءات الدراسة إىل

القادرة على حتسني جودة تعلم البالغة ، وتركز خلفية تعليم املعلمني على اللغة 

العربية وآدا�ا ، مثل وجود معايري وطنية لكفاءة املعلمني وجودة معلمي املعلمني 

يم املدرسي اإلسالمي الداخلي ، وجود�م. ، الدراسة يف األدب العريب ، التعل

املؤسسات العربية ، دورات اللغة العربية ، التعليم يف الشرق األوسط ، وغريها من 

األمور املتعلقة بتطوير وقدرة اللغة العربية ستقلل من الصعوبات اليت تواجهها أثناء 

  عملية التعلم.

ي مت إجراؤه بناًء على البحث التايل أعاله ، هناك اختالف مع البحث الذ

، أي يف حمور املشكلة الذي يناقش فقط علم البالغة. بينما يركز الباحثون على 

 عامل التدريس.

  



 

 فرضية العمل  . ج

الفرضية هي إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث ، حيث مت ذكر صياغة مشكلة 

مع وجود فرضية ، يصبح البحث واضًحا حبيث ميكن  ٢٧البحث يف شكل مجلة أسئلة.

  توجيه الباحثني يف إجراء البحوث يف هذا ا�ال. للفرضية

 Teams رهذه الدراسة هي أن طريقة التعلم الفرضية اليت يقرتحها املؤلفون يف

Game Tournament (TGT)ميكن أن حتسن نتائج التعلم لطالب الصف السادس يف  ٠

غاهان ، الدين ، بيالمباجنان ، بينانل و صمية يف أمدارس الصعود املتكاملة اإلسال

  جنوب المبونج ، إندونيسيا.
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  لثالباب الثا

  منهج البحث

 مكان ووقت البحث  . أ

الدين بلمبانغان املتكاملة اإلسالمية الداخلية ،  صولجرى هذا البحث يف مدرسة أ

  بينانغاهان ، جنوب المبونج ، إندونيسيا.

مباجنان ول الدين بيالص عشر يف مدرسة أمت إجراء هذا البحث يف الفصل الثاين

اإلسالمية املتكاملة ، بينانغاهان ، جنوب المبونج ، إندونيسيا ، وقد أجري البحث يف 

  .٢٠١٩فرباير  - يناير 

 طرق البحث وتصميم البحوث  . ب

الطريقة هي طريقة أو تقنية تنفذ يف عملية البحث. يف حني أن البحث هو 

شكل منهجي ومناسب حماولة للبحث عن شيء يتم القيام به بطرق معينة ، بعناية وب

  ٢٨.ضد املشاكل

دورًا مهًما واسرتاتيجًيا لتحسني جودة التعلم إذا مت  PTKأو املنهج اإلجرائ 

 PTKتنفيذها بشكل صحيح وصحيح. حسن التنفيذ ، مما يعين أن األطراف املعنية يف 
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حتاول تطوير القدرة على اكتشاف املشكالت اليت حتدث يف التعليم الصفي وحلها من 

إجراءات هادفة حمسوبة ميكنها حل املشكالت أو حتسني املوقف مث مراقبة التنفيذ  خالل

  ٢٩بعناية لقياس مستوى النجاح.

هو تطبيق لتقصي احلقائق يف حل ) PTK(" املنهج اإلجرائ  ، "Burnsوقال 

املشكالت يف املواقف االجتماعية �دف حتسني جودة اإلجراءات املتخذة فيها ، واليت 

 ٣٠تعاون وتعاون الباحثني واملمارسني واألشخاص العاديني. تنطوي على

 مواضيع البحث )١

كان موضوع هذه الدراسة طالب الصف السادس من مدرسة أصول 

السنة األكادميية. طالب الصف الثاين  ٢٠١٨/٢٠١٩الدين اإلسالمية املتكاملة 

  طالًبا. ١٤فصول. يتكون كل فصل من  ٢عشر عدد 

 خطوات البحث )٢

  ١الدورة   . أ

تكون الدورة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى من التخطيط والتنفيذ ت

  واملراقبة والتفكري على النحو التايل:
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 خطة )١

حلل فريق البحث املناهج الدراسية ملعرفة الكفاءات األساسية اليت سيتم  ). أ

 .TGTتسليمها للطالب الذين يستخدمون التعلم التعاوين نوع 

 .TGTضع خطة تعلم تعاونية   ). ب

 ل أوراق عمل الطالب.اجع  ). ت

 .PTKصنع األدوات املستخدمة يف دورة   ). ث

 تطوير أدوات تقييم التعلم.  ). ج

 التنفيذ  )٢

 شارك الطالب يف عدة جمموعات. ). أ

 تقدمي املوضوع.  ). ب

 مت توفري مواد املناقشة.  ). ت

 يف مناقشات ا�موعة ، يوجه املعلم ا�موعة.  ). ث

 املعلم يعطي مسابقة السؤال.  ). ج

 مي مالحظات.يتم إعطاء الطالب الفرصة لتقد  ). ح

 تعزيز واختتام معا.  ). خ

 جعل املالحظات أو املالحظات.  ). د



 

 مالحظة )٣

يتم تنفيذ املالحظات من قبل الباحثني واملدرسني وتنفيذ أنشطة التعلم. 

مت إجراء املالحظات أثناء أنشطة التعلم باستخدام أوراق املالحظة اليت أعدها 

لم باستخدام طريقة الباحث. يتم استخدام ورقة املالحظة لتحديد مسار التع

ما إذا كان ميكن للطالب التعلم  Teams Game Tournament (TGT)التعلم 

  .جيًدا

 التفكير )٤

يف مرحلة االنعكاس ، يقوم الباحث بتحليل البيانات من خالل تصنيف 

واستنتاج البيانات اليت مت مجعها يف مرحلة املالحظة. يف مرحلة االنعكاس ، يقوم 

م أوجه القصور أو الضعف يف تنفيذ اإلجراءات كمواد الباحثون أيًضا بتقيي

  واعتبارات للتحسني يف الدورة التالية.

 ٢الدورة   . ب

تابع الباحث يف املرحلة الثانية مراحل االنعكاس يف الدورة األوىل. مت تنفيذ 

الدورة الثانية أساًسا لتحسني يف الدورة األوىل من تنفيذ التعلم باستخدام طريقة 

يف الدورة الثانية ، يتكون هذا أيًضا من  .Teams Game Tournament (TGT)التعلم 

أربع مراحل ، وهي: التخطيط والتنفيذ والعمل واملراقبة وانعكاس النتائج اليت مت 



 

حتقيقها. إذا مل تصل النتائج يف الدورة الثانية إىل املعيار احملدد ، يستمر الباحث يف 

  املتوقعة. الدورة التالية حىت تصل إىل النتائج

 خطة )١

  يقوم الباحث بوضع خطة تعليمية تستند إىل نتائج التفكري يف الدورة األوىل.

 التنفيذ )٢

بناًء على خطة التعلم الناجتة عن التفكري  TGTيقوم املعلم بالتعلم التعاوين بنوع 

  يف الدورة األوىل.

 مالحظة )٣

علم التعاوين  يديل الباحثون (املعلمون واملتعاونون) مبالحظات حول أنشطة الت

TGT.  

 التفكير )٤

  .يفكر الباحث يف تنفيذ الدورة الثانية ويعد خطة (إعادة) للدورة الثالثة



 

  

  ٣١صورة منوذج املرحلة من تنفيذ السيارة.

 تقنيات جمع البيانات  . ت

  تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة هي مالحظة واالختبارات والوثائق.

 مالحظة .١

يف الفصول الدراسية. أجرى فريق املتعاون الذي يتكون تقييم تنفيذ عملية التعلم  ). أ

من شخصني (املعلمني والطالب) تقييمًا بناًء على مالحظات حول تنفيذ التعلم 

                                                             
31 Suharsimi Arikunto,”Penelitian Tindakan Kelas” di akses dari 

https://www.slideshare.net/lewyteacher/ptk-suharsimi-arikunto, diakses pada tanggal 11 
Februari 2019 pukul 09:22. 



 

الذي قام به الباحث. يتم تقييم تنفيذ التعلم يف شكل شيك أو قائمة مراجعة 

 على نفس األداة.

 اكتمال التعلم.امأل االستبيان اخلاص بدافع التعلم لدى الطالب بعد   ). ب

 مراقبة نشاط الطالب يف جمموعات مع ورقة املالحظة.  ). ت

 تقييم .٢

و  P١خمتلفة (قم بإجراء التقييم (اختبار لثالث مواد تعليمية) مع أسئلة مقال 

Pو  ٢Pيف كل دورة لقياس مدى حتقيق املؤشرات اليت قدمها الباحث ، مع ) ٢

  .)KD(قياس قيمة الكفاءات األساسية 

 قدراسة الوثائ .٣

الوثائق املستخدمة يف هذه الدراسة هي قيمة نتائج تعلم الطالب والصور 

  .Teams Game Tournament (TGT)عند إجراء التعلم باستخدام طريقة التعلم 

 أداة البحث  . ث

أداة البحث هي أداة قياس تستخدم للحصول على معلومات حول خصائص 

  ثني يف هذه الدراسة هي:البيانات مبوضوعية. األدوات املستخدمة من قبل الباح

 ورقة املالحظة )١



 

املالحظة أو املالحظة هي عبارة عن جمموعة من البيانات اليت تتم من 

يتم استخدام  .٣٢خالل مراقبة وتسجيل األعراض قيد التحقيق بشكل منهجي

ورقة هاجس كمبدأ توجيهي لتنفيذ املالحظات يف الفصول الدراسية. من خالل 

ورقة املالحظة هذه ، ميكن للباحثني معرفة وصف األنشطة اليت يقوم �ا 

املعلمون والطالب يف تعلم الرتبية اإلسالمية باستخدام طريقة لعبة الفرق 

)TGT( ألنشطة التعلم اليت أجراها . ورقة املالحظة يف شكل قائمة مرجعية

املعلم مع الطالب. من خالل ورقة املالحظة هذه ، ميكن للباحثني التغلب 

  على القيود اليت يواجهها املعلم وحتسني أوجه القصور أثناء عملية التعلم.

 اختبار السؤال )٢

االختبار هو طريقة أو إجراء يف إطار القياس والتقييم يف جمال التعليم يف 

أو سلسلة من املهام يف شكل أسئلة أو أوامر حبيث ميكن ترميز شكل مهام 

القيم بالسلوك أو اإلجناز. لقياس نتائج تعلم الطالب ، استخدم الباحثون 

، وأسئلة االختبار  )LKS(برنامج نصي لألسئلة يف شكل أوراق عمل الطالب 

خدام األويل ، وأسئلة اختبار ما بعد األسئلة ، وأسئلة االختبار. يتم است
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االختبارات لتحديد مدى فهم الطالب للمواد اليت يتم دراستها ولالطالع على 

  تقدم الطالب يف نتائج التعلم اخلاصة �م.

 توثيق )٣

من خالل الوثائق ، ميكن للباحثني اكتشاف الشروط والبيانات واألشياء 

املتعلقة بالطالب ، مثل قيمة نتائج التعلم والصور اليت تصف املوقف عند 

وث التعلم. هذه الوثائق مهمة للغاية للمساعدة يف مجع البيانات كدعم يف حد

  عملية البحث.

 تحليل البيانات  . ج

حتليل البيانات هو عملية البحث عن البيانات اليت يتم احلصول عليها من 

املقابالت واملالحظات امليدانية واملواد األخرى وجتميعها بشكل منهجي ، حبيث يتم 

  ٣٣ميكن إبالغ نتائجهم إىل اآلخرين.فهمها بسهولة ، و 

Miles و Huberman )أن األنشطة يف حتليل البيانات النوعية تنفذ ١٩٨٤ (

بشكل تفاعلي وجتري باستمرار حىت تكتمل ، حبيث تكون البيانات مشبعة. األنشطة 

  يف حتليل البيانات ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات ورسم االستنتاج / التحقق.

 ن البياناتاحلد م ). أ
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يعد تقليل البيانات عملية تبسيط يتم تنفيذها من خالل اختيار البيانات 

اخلام وتركيزها واستخالصها يف بيانات ذات معىن. يعين تقليل البيانات هنا 

تلخيًصا واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة يف تعلم البالغة من 

لتحسني نتائج تعلم  )TGT(نوع دورة ألعاب الفريق خالل منوذج التعلم التعاوين ل

الطالب. يتم تصنيف هذه البيانات وتبسيطها من خالل تسليط الضوء على 

األمور املهمة املتعلقة بالغرض من الدراسة ، وهي تطبيق منوذج التعلم التعاوين 

  لتحسني نتائج تعلم الطالب. )TGT(نوع دورة ألعاب الفريق 

 عرض البيانات  ). ب

البيانات هو خطوة يف تنظيم البيانات برتتيب من املعلومات عرض 

الكثيفة أو الغنية باملعىن حبيث ميكن إجراء االستنتاجات بسهولة. عادة ما يتم 

عرض البيانات يف شكل قصص أو نص. يتم عرض البيانات املستخدمة يف 

PTK  ، بنص سردي. من خالل تقدمي البيانات ، سوف يسهل فهم ما حيدث

  خطيط ملزيد من العمل على أساس ما مت فهمه.والت

 استنتاجات مثرية لالهتمام  ). ت

استناًدا إىل نتائج حتليل البيانات ، من خالل خطوات احلد من البيانات 

وعرض البيانات ، فإن اخلطوة األخرية هي استخالص النتائج والتحقق من 



 

ملشكلة البحث.  االستنتاجات املقدمة. االستنتاج الذي مت التوصل إليه هو احلل

سحب االستنتاجات هو عملية استخالصية من عرض البيانات املنظم يف شكل 

مجل اجلمل أو الصيغ اليت هي موجزة وقوية ولكن حتتوي على فهم واسع. يف 

هذه املرحلة من استخالص النتائج ، تتمثل األنشطة املنفذة يف تقدمي 

  استنتاجات حول نتائج التفسري والتقييم.

 نجاحمؤشر ال  . ح

مؤشر النجاح هو دليل يوضح حتقيق املوقف أو حالة األشياء أو املتغريات اليت 

متت مالحظتها بناًء على معايري أو معيار معني مت تعيينه أو نتيجة للحكم املهين. ملعرفة 

(معايري احلد األدىن  KKMما إذا كانت هناك زيادة ، يتم حتديد معايري استخدام 

احلكم املهين املنطقي. يقال إن نتائج التعلم تزداد إذا كان متوسط لإلجناز) يف املدرسة و 

لدورة السابقة وكان ا يف التعلم نتائج متوسط من أعلى األخرية الدورة يف التعلم نتائج

٪ من الطالب حصلوا على درجة تزيد عن أو ٥٠، أي أن  KKM يفياملتوسط 

  ٤٠.٣٤تساوي 

 :الفصلحساب قيم متوسط 
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  ت:مالحظا

   القيمة= متوسط 

  = القيمة اإلمجالية جلميع الطالب 

  = عدد الطالب

  احسب النسبة املئوية لالكتمال:

 نسبة النسبة املئوية =
�
�
	x	100  

  مالحظات:

Fعدد الطالب الذين أكملوا الدراسة :  

 Nعدد مجيع الطالب :  

 التعلم الاكتم يتحقق ، ٪ ٨٥ ≥: األرقام الثابتة إذا كان االكتمال هو ١٠٠ 

 ٣٥.الكالسيكي
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  رابعالباب ال

 نتائج البحث والمناقشة

 وصف عام لمدرسة الصعود اإلسالمية المتكاملة  . أ

الصورة العامة اليت تعترب بيانات تكميلية هي بيانات شخصية ، وهي بيانات عن 

) تاريخ موجز ١حالة املدرسة الداخلية اإلسالمية الداخلية املتكاملة ، مبا يف ذلك (

) رؤية ورسالة وأهداف املدرسة ٢( ,الداخلية املتكاملة يس املدرسة اإلسالمية لتأس

 حالة املعلمني والطالب الوظيفي  )٣( ,ملة املدرسة اإلسالمية الداخلية اإلسالمية املتكا

  ) برنامج أصول الدين اإلسالمي املتكامل.٤(

  تاريخ موجز لتأسيس المدرسة اإلسالمية الداخلية المتكاملة .١

الدين هي مؤسسة  صوللصعود اإلسالمية املتكاملة يف أرسة امد

اجتماعية تعمل يف جمال التعليم مع القيم اإلسالمية اليت �دف إىل رعاية 

واحلفاظ على وزيادة روح اخلدمة بني املسلمني بشكل خاص والشعب 

ل الدين اإلسالمية الداخلية صو كل عام. افتتحت مدرسة أو اإلندونيسي بش

من قبل رجينت ساوث المبونج يف ذلك  ٢٠٠١سبتمرب  ٢٥يف  املتكاملة

،  Syahirul Alimواستنادا إىل صك كاتب العدل  H. Zulkifli Anwarالوقت ، 



 

SH ومسجل يف املكتب اإلقليمي  ٢٠٠١يناير  ٢٠٠٩بتاريخ  ١١. برقم

، وافتتح قبول  ٢٠٠١ / PP / LS/  ٣٥٤التابع لوزارة المبونج الدينية برقم 

. احلمد هللا يف السنة األوىل من قبول مدرسة ٢٠٠١يف سنرتي يف يونيو جديد 

تتكون من   ٤٥٠أوصل الدين املتكاملة اإلسالمية الداخلية اليت تتلقى + 

  سانرتيوان وسانرتي من خمتلف املناطق ، سواء المبونج وغريها.

 .Hالدين الدين اإلسالمية املتكاملة من قبل  صولدرسة أأسست م

Syarifudin   ، (األب)Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin, S.Ag., MSI  بناًء على

مدرسة  ٢٠٠١أنشأ يف عام تعليمات والديه ، أي إنشاء مدرسة داخلية ، 

وأصبح يف الوقت نفسه قائًدا ملدرسة داخلية ورئيس مؤسسة حالًيا. تقف  معهد

 ٣ مدرسة أصول الدين اإلسالمية الداخلية املتكاملة على مساحة تزيد عن

قرية  di Jl. Trans Sumatra ,Belambanganأوقاف من األب املؤسس املوجه يف 

RT. ٠١/٠١ Kecبينينجاه .  Kab. Lampung Selatan.  

ودرس يف طالب  صعود اإلسالمية ، استقر يف بداية إنشاء مدرسة ال

مكان بسيط للغاية ، ألن السكن والفصول الدراسية للتعلم كانت غري كافية 

الطالب يف األكواخ اليت عندما تسربت األمطار وعندما كان اجلو حيث درس 

، يف هذا سبحان اهللا تعاىلحارًا ، ولكن بفضل صرب اهللا وإخالصه ومساعدته 



 

الوقت كانت هناك العديد من التغيريات ، ال سيما وسائل التعلم ، أي بفضل 

ك بفضل وكذل عهدع العائالت الكبرية من املجهود وصالة املؤسسني ، ومجي

عائلة املدرسة الداخلية الكبرية بأكملها  مساعدة ا�تمع للمساعدة الذاتية ،

واملساعدة من احلكومة من  طالباملساعدة الذاتية وأوصياء  وأيًضا بفضل

فصول  ٦حملي يتكون من  ١٠مع ما جمموعه  ٢٠٠٦يف عام  AIBEPخالل 

واحد للعلوم ومحام دراسية ، مبىن مكتبة واحد ، مبىن مكاتب واحد ، مبىن 

تمعية وكذلك األوصياء بناء واحد. وفيما يتعلق بنتائج املساعدة الذاتية ا�

املخصصني لبناء املهاجع ومراكز احلراسة واملساجد ، فضًال عن  طالبال

التسهيالت لدعم التشغيل السلس للتعليم والتدريس يف املدارس الداخلية 

  األخرى.

اإلسالمية المتكاملة المدرسة اإلسالمية رؤية ورسالة وأهداف المدرسة  .٢

 الداخلية

 رؤية ). أ

قادرة على املنافسة يف إنشاء املدارس الداخلية والطالب الذين 

يتمتعون باجلودة والشعبية واإلسالمية وميكن أن تسهم يف التنمية يف 

  عصر احلكم الذايت.



 

 مهمة  ). ب

 دميقراطي )١

 شفاف )٢

 حمرتف )٣

 املساءلة )٤

 مواتية ومتناغمة ي وبيئة تعليميةخلق موقف تعليم )٥

 هدف  ). ت

 الغرض العام )١

إىل الرتبية الوطنية يف الفصل الثاين من  معهديشري الغرض العام 

"تعليم حياة األمة وتنمية إنسان كامل ، أال وهو اإلميان  ٣املادة 

واإلخالص هللا ، الشخصية القديرة والنبيلة ، اليت متتلك املعرفة 

شخصية قوية ومستقلة و واملهارات ، الصحة اجلسدية والروحية مع 

 لديهم شعور باملسؤولية االجتماعية والوطنية.

 الغرض اخلاص )٢

اهلدف احملدد هلذا بيزانرتين هو خلق خرجيني لديهم قدرات 

واملعرفة   ,(Imtaq)متكاملة لتنمية املوارد البشرية املؤمنني واملتفانني



 

خللق ، والتكنولوجيا (العلوم والتكنولوجيا) ، واسعة األفق ، وحسن ا

واملؤهلني ، وقادرين على املنافسة واملستقلة ويكون لديهم توازن بني 

اإلميان ، العلم واإلحسان والقدرة على القتال لتكريس نفسها للدين 

 وا�تمع واألمة والدولة.

 املوقع اجلغرايف ملدرسة أصول الدين اإلسالمية املتكاملة )٣

تكاملة يف قرية يقع موقع مدرسة الدين اإلسالمي الداخلية امل

 RT / RW، جنوب المبونج رجينسي Penengahanالتعدين يف مقاطعة 

 Jl Trans Sumatera Km. بتعبري أدق ، إنه يقع على طريق ٠٠١/٠٠١

، الرمز الربيدي  Belambangan  ،Kec Penengahan Kab، قرية  ٦٦

جنوب المبونج إندونيسيا. تقف مدرسة أصول الدين اإلسالمية 

 هكتارات من األب املؤسس. ٣على مساحة تزيد عن  املتكاملة

 حالة المعلمين والطالب الوظيفي .٣

الدين  لصو عود اإلسالمية املتكاملة يف أتكوين إدارة مدرسة الص

، واليت تتكون  ٢٠١٩- ٢٠١٨بيالمباجنان بينانغاهان جنوب المبونج السنة 

 من:

  



 

  Dr. H. Achmad Asrori, MA: استشاري

KH. Khodamul Qudus  

   Drs. KH. Syahiduddin  

              Drs. KH. Hatim Fananie  

  Suhaimi AR       :      مشرف

A. Rodi, SH     

Arifin, SE  

    Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin, S.Ag. MSI معهد:رئيس 

  Zaenal Abidin, M.Pd.I :السكرتري األول

 : Muhammad Akhi Yusuf, M.Pd.I سكرتري الثاين

  :Muhammad Rois Al-Fadhli لثالثالسكرتري ا

  Amas Masruroh, S.Pd.I :أمني الصندوق األول

  Ani Mulyani :أمني الصندوق الثاين

  Aflah Aliyati :أمني الصندوق الثالث

  Desta Armelia :أمني الصندوق الرابع

    Ekopontren: Hj. Wawat Sukmawati, SE., MMرئيس القسم 

  Zaenal Abidin, M.Pd.I :رئيس القسم تعليم



 

  Safaruddin, S.Pd.I :رئيس القسم األبوة واألمومة الرجال

  Erah Rahmawati, M.Pd.I :رئيس القسم األمرية األبوة واألمومة

  Reki Kurniadi :رئيس اإلدارة

  

 2الجدول 

ل الدين صو بيانات الموارد البشرية لمدرسة الصعود اإلسالمية المتكاملة في أو 

 ٢٠١٩-٢٠١٨ان جنوب المبونج السنة األكاديمية بالمبانجان بينانغاه

(المعلمين والموظفين) الجنس ، مهمة البدء ، التعليم النهائي ، المكان 

  التعليمي.

NO NAMA L/P 
MULAI 
TUGAS 

PEND. 
TERAKH

IR 

TEMPAT 
PENDIDIKAN 

1 
Dr. KH. AHMAD RAFIQ UDIN, S.Ag., 
MSI 

L 2001 S 3 
IAIN Raden 
Intan 

2 Hj. WAWAT SUKMAWATI, SE.,MM P 2001 S 2 
Universitas 
Saburai 

3 RINA WAHYUNI, SE P 2001 S 1 
STIE Muh-
Kalianda  

4 SAFARUDDIN, S.Pd.I L 2002 S 1 STAI Ma'arif 

5 AHMAD APIUDIN, S.Pd.I L 2002 S 1 STAI An-Nur  

6 ERAH RAHMAWATI, M.Pd.I P 2005 S 2 
IAIN Raden 
Intan 

7 SAHRIWANTONI, S.Pd.I L 2005 S 1 STAI Ma'arif 

8 ZAENAL ABIDIN, M.Pd.I L 2005 S 2 
IAIN Raden 
Intan 

9 NURHALIMAH, S.Pd.I P 2006 S 1 STAI Ma'arif 

10 DIDIK DARMADI, S.Pd.I L 2006 S 1 STAI Ma'arif 

11 Drs. IING MUTTAKIN L 2007 S 1 
IAIN Raden 
Intan 



 

12 SYAFE'I L 2007 SLTA   

13 AMAS MASRUROH, S.Pd.I P 2008 S 1 
STAI Yasba 
Kalianda 

14 SITI ZULEHA, S.Pd P 2010 S 1 STAI An-Nur  

15 REKI KURNIADI, S.Pd L 2013 S 1 STAI An-Nur  

16 URFI MAWADDAH, S.Pd P 2013 S 1 STAI An-Nur  

17 TRI NOVITASARI, S.Pd.I P 2013 S 1 STAI An-Nur  

18 SAHRULLAH L 2013 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

19 FATYA RAUDATUL FIRDAUS P 2013 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

20 ANI MULYANI P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

21 TRI LESTARI P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

22 TRI WAHYU WULANDARI P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

23 NUR SEPTIARA P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

24 MURNIASIH P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

25 NUR SEPTIARA P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

26 MURNIASIH P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

27 DEVI DAMAYANTI P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

28 SITI IKHSANIYAH P 2014 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

29 MUHAMMAD AKHI YUSUF, M.Pd.I L 2014 S 2 
Universitas 
Islam Jakarta 

30 MUSTOMAR, S.Pd.I L 2015 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

31 FITRIA AULIA P 2015 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

32 AHMAD MALIK L 2015 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

33 UMI FARIDA P 2015 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

34 AFLAH ALIYATI P 2015 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

35 DELIANTO EKA SAPUTRA L 2015 SLTA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

36 YUNI WAHYUNI P 2016 MA   

37 IKA NURHANIFAH, S.Sos.I P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

38 ROBIATUL AHDAWIYAH, S.Sos.I P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

39 PUTRI WULANDARI, S.Pd P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 



 

40 LENI AILISA, S.Sos.I P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

41 PUJI RAHAYU, S.Pd.I P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

42 WIWIT JAYANTI, S.Pd P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

43 ANASTASIYA KHOIRUNISA, S.Pd.I P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

44 LAILA ROZA, S.Pd P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

45 NURIL HANIFAH, S.Pd P 2016 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

46 NUR HIDAYATIL ILMI P 2016     

47 JUHADI L 2016     

48 MAULANA YUSUF, S.Pd.I L 2016 S 1 
STAISA 
Jakarta 

49 MUFTIROH P 2016 MA 
MA Daar el-
Khoir 

50 ASWATI P 2016     

51 ADI SHOLEHUDIN SIDIQ, S.Sos L 2017 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

52 HAMIDUN, S.Sos  L 2017 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

53 DWI RIZKI STIA PUTRI, SH P 2017 S 1 
STAINU 
Jakarta  

54 RINI FATIMAH, S.Pd P 2017 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

55 MASRURON APRIYADI, S.Pd L 2017 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

56 TRI WIDIASTUTI, S.Pd P 2017 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

57 ANDRI APRILIANA, S.Pd P 2017 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

58 MELINDA KHOLILAH P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

59 FAZRI FEBRIANSYAH L 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

60 AULIA LINTANG SAKINAH P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

61 ZELAL AL-KAUTSAR L 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

62 AZMI FIKRON, S.Pd L 2017 S 1 UNILA 

63 MISBAHUL IHSAN, S.Pd L 2017 S 1 
IAIN Raden 
Intan 

64 ROUDHATUL ALIYAH P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

65 ARIF KHOIRUDDIN L 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

66 MEGA AYU LESTARI P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

67 ANANDA VELISKA P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 



 

68 ASEP ROBIANSYAH L 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

69 THOLIB ARRIFKI L 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

70 MUHAMAD SILMI L 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

71 AYU NOVIA NINGSIH P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

72 SYIFA NUR ADILA RAHMAH P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

73 LIA MAILINDA P 2017 MA 
MA Terpadu 
Ushuluddin 

74 ANDI NUR'AINI P 2017 MA  
MA Terpadu 
Ushuluddin 

75 APRILIA ANA NUR JANNAH p 2017 MA  
MA Terpadu 
Ushuluddin 

76 FATIMAH ZAHRO p 2017 MA  
MA Terpadu 
Ushuluddin 

77 FITRIA MELY ANGGRAINI p 2017 MA  
MA Terpadu 
Ushuluddin 

78 MUAMAR ULIYANSYAH, S.Pd L 2017     

79 ANA P 2017     
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٣الجدول   

 طالب مدرسة أصول الدین اإلسالمیة الداخلیة المتكاملة بیانات

No Lembaga L P Jumlah 

1 ALIYAH 60 50 110 

2 TSANAWIYAH 110 100 210 

3 IBTIDAIYAH 70 100 170 

4 R.ATHFAL 30 30 60 

5 JUMLAH 270 280 550 
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 .برنامج أصول الدين اإلسالمي المتكامل .٤

ة ، فإن مدرسة أصول الدين اإلسالمية ولتحقيق األهداف والغايات املتوقع

الداخلية املتكاملة لديها برنامج تعليمي يتضمن برامج داخل املناهج الدراسية وغري 

 الدراسية.

 برنامج داخل املناهج ). أ

يتم تقدمي الربنامج داخل املناهج الدراسية بشكل كالسيكي باستخدام 

جنًبا إىل جنب مع منهج   (Diknas)ومكتب التعليم  (Depag) مناهج وزارة الدين

  مدرسة الصعود اإلسالمية احلديثة.

 برنامج خارج املناهج الدراسية  ). ب

�دف الربامج الالمنهجية إىل توفري املعرفة العملية ، حىت يتمكن 

اخلرجيون من ممارستها يف ا�تمع ، ويشمل هذا الربنامج: التوجيه اإلرشادي 

 القرآن الكرمي ، التدريب بثالث بشأن التوروت (الكتب الصفراء) ، التوجيه يف

لغات (العربية واإلجنليزية واإلندونيسية) واالنضباط باللغتني العربية واإلجنليزية يف 

احلياة اليومية ، حتفظ القرآن ، القصيدة ، اخلط العريب ، اخلطاب ، يانور ، 

ع عن النقاش ، أحباث املئوية ، احلاسبات ، الكشافة ، الكيبوتريان ، فنون الدفا 

  النفس والتخصصات احلية.



 

 نتائج البحث  . ب

استناًدا إىل نتائج البيانات اليت حيصل عليها املؤلفون يف هذا ا�ال من خالل 

إجراء مالحظات ومقابالت وتوثيق ، ميكن وصف وصف تطبيق منوذج نوع فرق 

اللعبة يف حتسني خمرجات التعلم يف مواد باالغة يف مدرسة مدرسة أصول الدين 

  مية الداخلية املتكاملة على النحو التايل:اإلسال

قبل تطبيق منوذج بطولة األلعاب ، كانت معظم دروس البالغة يتم تنفيذها 

بواسطة طريقة احملاضرة واألسئلة واإلجابة ، لذلك كان الطالب أقل نشاطًا خالل 

 ة غري مرضية.الغهذه النتائج يف قيمة العلم ب عملية التعلم.

، فقد  )TGT(بتطبيق نتائج التعلم اخلاصة بنموذج التعلم بعد قيام املعلم 

شهدت زيادة جيدة ، وميكن مالحظة ذلك من خالل تنفيذ دورة التخطيط والتنفيذ 

 واملراقبة والتفكري.

 الدورة األولى  . ت

 مرحلة التخطيط ). أ

 يف مرحلة التخطيط هذه ، يقوم املعلم مبا يلي:

 "سجع, جناس, إقتباسحدد موضوع " )١

 )TGT(ألعاب للفرق التعليمية التعاونية  تأسيس دورة )٢



 

 RPPداد أو عجعل ا )٣

 قم بإعداد ورقة املالحظة اليت مت إجراؤها )٤

 غة واألقالم.إعداد أدوات التدريس وهي عالمات وكتب البال )٥

قم بإعداد نتائج اختبار اإلجراء ، وهي "اختبارات كتابية يف شكل أسئلة  )٦

 االختيار من متعدد وأسئلة املقال"

 التنفيذمرحلة   ). ب

 ١٠:١٥يف الساعة  ٢٠١٩أبريل  ٤عقدت الدورة األوىل يوم األربعاء   

مساًء. قبل الدخول إىل الفصل ، يتشاور الباحثون أوالً  ١١:٤٥صباًحا حىت 

مع املدرب إلعداد األجهزة التعليمية وكل ما يتعلق بعملية التعلم. من نتائج 

ات يف شكل نتائج تعلم البحث الذي مت القيام به ، ميكن أن تؤخذ البيان

الطالب. يف هذا االجتماع األول ، كان الرتكيز مباشرًا على التفسريات واألمثلة 

حىت يتمكن الطالب من فهم املادة جيًدا. يف تنفيذ هذه الدورة ، فإن املادة 

 حمسنات اللفظيةاليت سيتم نقلها إىل الطالب تدور حول جزء من جزء من 

  ).TGT(التعاوين من نوع بطولة لعبة الفرق خالل تطبيق منوذج التعلم 

  يتكون تطبيق منوذج التعلم من:



 

ينقل املعلم األهداف التعليمية اليت يريد حتقيقها. قبل تسليم املادة ، يعطي  )١

املعلم االختبار التمهيدي أوًال ، مث ينقل املعلم األهداف التعليمية اليت 

 تقسيم والتفاهم مع األمثلة.جيب حتقيقها فيما يتعلق مبحافظة اللدزية ، ال

يقدم املعلم مقدمة للتعلم. هذه املقدمة للتعلم ستكون نقطة انطالق  )٢

 .لتحفيز الطالب وتشجيعهم على متابعة عملية التعلم

 وتقسيمها ومعناها وأمثلة عليها. حمسنات اللفظيةيشرح املعلم ما هي  )٣

  يتم فهمها.مينح املعلم الطالب الفرصة لطرح أسئلة حول املواد اليت مل )٤

 ٣يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل جمموعات. يقسم املعلم الطالب يف  )٥

جمموعات بشكل غري متجانس بناًء على بيانات القيمة املعروفة للمعلم 

طالب. بعد ذلك ينضم الطالب إىل  ٥- ٤وتتكون كل جمموعة من 

 االنضمام إىل ا�موعة املشكلة.

 ع الطالب يف التعلم.يشرح املعلم وظائف ا�موعة جلمي )٦

 )Team(بعد أن يقدم املعلم عرًضا تقدميًيا للفصل ، يتم تكليف ا�موعة  )٧

بدراسة ورقة العمل. تقوم أنشطة الطالب مبناقشة املشكالت ، ومقارنة 

اإلجابات ، وفحص وتصحيح أخطاء أصدقائهم إذا ارتكب زميل جمموعة 

 ا.خطأ حول املادة أو افتقر إىل فهم املعلم وشرحه



 

حتتوي األلعاب على أسئلة ذات صلة باملواد وهي مصممة الختبار املعرفة  )٨

 اليت اكتسبها الطالب من تقدمي فصول التعلم اجلماعية.

يبدأ املتعلمون األلعاب أو األلعاب على طاولة البطولة. ميثل بعض  )٩

الطالب جمموعا�م اخلاصة للطالب الختيار البطاقات املرقمة أو الورقية 

 ة على األسئلة اليت تطابق الرقم.واإلجاب

يعلن املعلم عن جمموعة كل فريق أو جمموعة حتصل على اجلائزة مبتوسط  )١٠

 أعلى على حصلت اليت ا�موعة أو الفريق. احملددة املعايري يستويف درجة

 جوائز على حيصل فريق وأفضل. فريق أفضل لقب على حتصل الدرجات

 من املعلم. خاصة

 علمتقييم خمرجات الت  ). ت

يقوم املعلم بتقييم نتائج التعلم لكل جمموعة على حدة. التقييم الذي   

أجراه املعلم هو تقييم لنتائج التعلم عن املادة. مت تقدمي التقييم يف �اية الساعة 

 أسئلة مقال. ١٠والذي يتكون من  ٢٠١٩أبريل  ٣وعقد يف 

 مالحظة  ). ث

 



 

 مالحظات ا�ال )١

لطالب يهتمون ، ولكن ال يزال يف الدورة األوىل ، كان معظم ا  

هناك بعض الذين مت استيعا�م يف الدردشة مع أقرا�م. شوهد محاس 

الطالب عندما أخربهم املعلم أ�م سيشاركون يف لعبة التعلم ، ولكن محاس 

 الطالب كان مصحوبًا بسعادة نائمة.

عند بدء اللعبة ، كان اجلو صاخبة أل�م مل يفهموا لذا سألوا   

عن اللعبة اليت مت توجيهها. عندما بدأت اللعبة ، كان هناك جو  املعلم

صاخب بسبب مناقشة بعضهم البعض وكانت هناك أوقات بدأت سوزانا 

يف التهدئة أل�م كانوا يناقشون بعضهم بعًضا حلل املشكالت املتعلقة 

 باألسئلة.

ماعية يف ملعرفة نتائج التعلم ، فإن اإلجراءات املتخذة يف إجراء البحوث اجل )٢

 الدورة األوىل هي كما يلي:

 

 



 

٤لجدول ا  

غة في المرحلة األولىمخرجات التعلم لطالب الصف السادس في مادة البال  

٢٠١٩-٢٠١٨منظر لمدرسة أصول الدين اإلسالمية المتكاملة ، العام الدراسي   

 

 

 

 

 

 البیان النتیجة L/P KKM اسم الطلبة رقم

1 Divo Mi'raj Al Aziz L  70 50 غیر الناجح 
2 Achmad Anas L 70 70 ناجح 
3 Ahmad Nanda Ilhamni L 70 60 غیر الناجح 
4 Ikhsan Al-Bana L 70 70 ناجح 
5 Rafi Abror Rabani L 70 70 ناجح 
6 Ridho Darmawan L 70 60 غیر الناجح 
7 Auzidni Ifftah Lana P 70 70 ناجح 
8 Elma Mufidah P 70 70 ناجح 
9 Juli Afifah P 70 75 ناجح 

10 Khairunnisa Ramadini P 70 80 ناجح 
11 Lutfiah Yuniar P 70 80 ناجح 
12 Nazhira Sabrina P 70 70 ناجح 
13 Riski Ariana Safitri P 70 60 غیر الناجح 
14 Salesya Salsabila R P 70 70 ناجح 
15 Salsabila Rahmadini P 70 50 غیر الناجح 
16 Silva Fauziyah P 70 70 ناجح 
17 Wilda Nurfitri  P 70 70 ناجح 



 

٦الجدول   

غةالالتعلم ب األولي خالصة نتائج دورة  

 نسبة مئویة عدد الطالب KKM النتیجة رقم
١٢طالب  70 ناجح 1   70,6% 

٥طالب  70 غیر الناجح 2   29,4% 

١٧طالب  عدد  100% 
 

ن نتائج التعلم ملواد البالغة يف الدورة األوىل من اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أ

 ٣٥ درجة أقل مع ٪ ٥٩.٧٠ وهو االستقصاء قبل ماحصلت على نتائج متوسط 

 مع ٪ ٦٧.٣٥ اختبار بعد ما اختبار نتائج على احلصول مت حني يف. ٨٠ درجة وأعلى

زيادة . من هذه البيانات ميكن القول أن هناك ٨٠وأعلى قيمة هي  ٥٠ هي قيمة أدىن

املتوسط. لكنه مل  posttestيف نتائج تعلم الطالب ، من درجات ما قبل االستطالع و 

  .٧٠يصل إىل مستوى اكتمال التعلم بقدر 

 نتائج االنعكاس  . ج

 يف هذه املرحلة ، حيدد الباحث نقاط الضعف املوجودة يف دورة التعلم األوىل: )١

 .بطولة األلعابالطالب ليسوا على دراية بنوع التعلم التعاوين لفرق  ). أ

عند تقسيم ا�موعة ، أصبح الفصل صاخبة وكان هناك بعض الطالب الذين ال   ). ب

 يريدون االنضمام إىل أصدقاء ا�موعة.



 

بينما يشرح الباحثون املادة للطالب الذين ال يهتمون بالتفسري ، ال يزال هناك   ). ت

 من يتحادث ويزعج أصدقاء آخرين.

 ال الطالب خيونون إجابا�م.عند إجراء اختبار التقييم ، ال يز   ). ث

 .KKM٪ لتحقيق ٨٠مل حتقق نتائج التعلم احملّسنة اهلدف مبا يصل إىل   ). ج

 قرار )٢

 > طالًبا فقط على درجة ١٢بناًء على نتائج التعلم يف الدورة األوىل ، حصل 

لذلك جيب أن يكون هناك حتسن يف دورة التعلم من األول إىل  KKM وفًقا ـ ٧٠

 الدورة الثانية.

 ورة الثانيةالد  . ث

 - ٠٧.٤٥يف الساعة  ٢٠١٩أبريل  ٦عقدت الدورة الثانية يوم السبت 

  خطوات ، وهي: التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتفكري. ٤. يف كل دورة تنقسم إىل ٠٩.٠٠

متثل املرحلة يف الدورة الثانية حتسيًنا حلركة دورة التعلم األوىل ، لكن مرحلة  ). أ

 املرحلة األوىل ، أي املعلم الذي قام به أوًال:التخطيط ال ختتلف كثريًا عن 

 أكثر يف املثال" سجع, جناس, إقتباسحتديد موضوع " )١

 إنشاء منوذج التعلم التعاوين من نوع فرق لعبة البطولة )٢

 أو إعداد  RPPاجعل )٣



 

 قم بإعداد ورقة املالحظة اليت مت إجراؤها. )٤

مواد اليت يتم إعداد أدوات التدريس ، أي الكتب والقرطاسية ، وفًقا لل )٥

 تدريسها.

أسئلة متعددة  ٩إعداد نتائج أداة اختبار العمل "اختبار كتايب من  )٦

 أسئلة مقال" ٣اخليارات و 

 مرحلة التنفيذ  ). ب

ا ألوجه القصور يف تنفيذه يف الدورة الثانية حتسين يعد التنفيذ الذي مت

ألعاب  الدورة األوىل اليت مل يتم طرحها من خالل منوذج التعلم اخلاص بفريق

 الفرق.

 فيما يلي اإلجراءات التعليمية يف الدورة الثانية:

 تقدمي التعلم وحتفيز األهداف )١

قبل تقدمي املادة ، ينقل املعلم أهداف الدرس املراد حتقيقها فيما يتعلق ـ 

بشكل أعمق وقبل تسليم املادة جناس, سجع, إقتباس "معاين وأمثلة 

  وإعطاء الدافع للتعلم.

 عرض املعلومات )٢

  يقدم املعلم أو يقدم مواد الدرس اليت سيتم تدريسها لفرتة وجيزة وكثيفة.



 

 يعطي املعلم الفرصة للطالب لطرح أسئلة حول املواد اليت مل يتم فهمها. )٣

 جمموعات. ٤-٣يقسم املعلم الطالب إىل  )٤

غري متجانسة على أساس  ٥- ٤يقسم املعلم الطالب يف جمموعات 

 ٥- ٤علم بالفعل وتتكون كل جمموعة من بيانات القيمة اليت يعرفها امل

  طالب. بعد ذلك ينضم الطالب إىل جمموعة مت تشكيلها بواسطة املعلم.

 يشرح املعلم وظائف ا�موعة جلميع الطالب يف التعلم. )٥

ا للفصل ، يتم تكليف ا�موعة (الفريق) بعد أن يقدم املعلم عرضا تقدميي )٦

ب املشكالت ، ويقارن بدراسة ورقة العمل. األنشطة يناقش الطال

اإلجابات ، ويفحص ويصحح األخطاء املتعلقة باملواد الواردة يف كتب 

 الدليل اخلاصة �م.

حتتوي اللعبة على أسئلة ذات صلة باملواد ومصممة الختبار املعرفة اليت  )٧

 اكتسبها الطالب من تقدمي فصول ا�موعات.

طولة. ميثل بعض يبدأ املتعلمون األلعاب أو األلعاب على طاولة الب )٨

الطالب جمموعا�م اخلاصة للطالب الختيار البطاقات املرقمة أو الورقية 

 واإلجابة على األسئلة اليت تطابق الرقم.



 

يف هذه الدورة الثانية ، يضيف املعلم قليًال عن طريق إضافة جوالت  )٩

البطولة عن طريق الطالب عن طريق اإلجابة على األسئلة مباشرة دون 

تطوير قمصان البطولة وإضافة جوالت من الكفاح إلثارة  احلاجة إىل

 محاس الطالب يف اإلجابة عن األسئلة.

يعلن املعلم عن ا�موعة الفائزة ، كل فريق أو جمموعة حتصل على اجلائزة  )١٠

 أفضل على حتصل اليت ا�موعات أو الفرق. درجةمع أفضل متوسط 

 .فريق أفضل لقب على حتصل الدرجات

 جات التعلمتقييم خمر   ). ت

يقوم املعلم بتقييم نتائج التعلم لكل جمموعة على حدة. التقييم الذي 

أسئلة  9املادة. التقييم املقدم يف شكل أجراه املعلم هو تقييم لنتائج التعلم عن 

 حول املقال. 4متعددة اخليارات 

 مرحلة املراقبة  ). ث

 املالحظات امليدانية )١

،  TGTريقة التعلم التعاوين يف الدورة الثانية ، يعتاد الطالب على ط

حيث ينشط الطالب بشكل متزايد. يتزايد عدد الطالب الذين يطرحون 

أسئلة حول املواد اليت مل يتم فهمها. مت إعداد كل جمموعة عقليا للتنافس على 



 

طاولة البطولة. بدت كل جمموعة متحمسة وتنافس الطالب خالل البطولة 

ب النتيجة ، كانت ا�موعة اليت للحصول على أكرب نتيجة. يف وقت حسا

 حصلت على أعلى الدرجات متحمسة لفوزها.

 نتائج التعلم )٢

ملعرفة مستوى خمرجات التعلم ، يكون اإلجراء املتخذ بشأن البحث يف 

 الفصل يف االجتماع الثاين لبيانات درجة الطالب يف الدورة الثانية كما يلي:

٧الجدول   

التانيةغة في المرحلة في مادة البال مخرجات التعلم لطالب الصف السادس  

  ٢٠١٩-٢٠١٨منظر لمدرسة أصول الدين اإلسالمية المتكاملة ، العام الدراسي 

 البیان النتیجة L/P KKM اسم الطلبة رقم

1 Divo Mi'raj Al Aziz L  70 60 غیر الناجح 
2 Achmad Anas L 70 80 ناجح 
3 Ahmad Nanda Ilhamni L 70 70 ناجح 
4 Ikhsan Al-Bana L 70 75 ناجح 
5 Rafi Abror Rabani L 70 60 غیر الناجح 
6 Ridho Darmawan L 70 70 ناجح 
7 Auzidni Ifftah Lana P 70 70 ناجح 
8 Elma Mufidah P 70 90 ناجح 
9 Juli Afifah P 70 75 ناجح 
10 Khairunnisa Ramadini P 70 80 ناجح 
11 Lutfiah Yuniar P 70 85 ناجح 
12 Nazhira Sabrina P 70 80 ناجح 
13 Riski Ariana Safitri P 70 65 غیر الناجح 



 

14 Salesya Salsabila R P 70 90 ناجح 
15 Salsabila Rahmadini P 70 70 ناجح 
16 Silva Fauziyah P 70 70 ناجح 
17 Wilda Nurfitri  P 70 85 ناجح 

 

٨الجدول   

 ةغالالتعلم بثانية الخالصة نتائج دورة 

 نسبة مئویة عدد الطالب KKM النتیجة رقم
١٤طالب  70 ناجح 1   ٨٢,٤% 

٣طالب  70 غیر الناجح 2   ١٧,٦% 

١٧طالب  عدد  100% 

 

من اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أن قيمة نتائج التعلم بلغة يف الدورة الثانية ، 

 وأعلى ٥٠ قيمة أدىن مع ٦٧.٣٥ من األوىل الدورة نتائجواليت حصلت على متوسط 

 مبعدل الثانية الدورة من عليها احلصول مت البعث اختبار نتائج أن حني يف. ٨٠ قيمة

. من هذه البيانات ميكن القول ٩٠على قيمة هي وأ ٦٠ هي قيمة أدىن مع ٪ ٧٥.٣

. البعدي و األوىل الدورة قيمةأن هناك زيادة يف نتائج تعلم الطالب ، من متوسط 

 الذين للطالب الثانية الدورة اختبار نتائج على االطالع ميكن ، اجلدول إىل تناًدااس

طالًبا ،  ١٤يصل إىل  ما أو ٪٨٢.٢ إىل وصلوا والذين طالًبا ٧٠ من أكثر على حصلوا

استناًدا إىل النتائج املذكورة أعاله من أنشطة الدورة الثانية ، وكانت النتائج اليت حتققت 



 

اإلشارة إليها بواسطة القيمة يف قيمة اختبار الربيد اليت جتاوزت  جيدة واليت متت

KKM  وبالتايل ، فإن  ٨٢.٤مع اكتمال  ٧٠مت تنفيذه من قبل املدرسة ، أي ، ٪

 الباحثني يكفي حىت الدورة الثانية.

 نتائج االنعكاس  ). ج

ل على مالحظة التعلم يف الدورة الثانية ، فإن عملية التعلم أفضل من ذي قب بناء

ا من الدورة األوىل ، ويتم احلصول على نتائج ا أن نتائج تعلم الطالب تزيد أيض، كم

  التفكري البحثي كما يلي:

بدأ الطالب ينشطون يف طرح األسئلة واإلجابة ويف ا�موعات بدأوا يعتادون على  )١

 تبادل األفكار وتقدير آراء أصدقائهم.

 .ادة اإلملام بأصدقائهم يف ا�موعةيشعر الطالب بالرضا جتاه هذا التعلم بسبب زي )٢

 بدأ التعاون بني الطالب راسًخا. )٣

 من نتائج التقييم اليت أجريت شرح الزيادة يف خمرجات تعلم الطالب. )٤

بناًء على االنعكاس الذي مت تنفيذه يف الدورة الثانية ، رأى الباحثون زيادة يف 

 Teams Gameالتعلم التعاوين  نتائج تعلم الطالب يف تعلم البالغة من خالل تطبيق نوع

Tournament (TGT) وهكذا وصلت الدورة يف هذه الدراسة إىل الدورة الثانية فقط .

  ٪.٨٠أل�ا وصلت إىل مؤشر جناح يصل إىل 



 

 مناقشة  ). ح

نوًعا واحًدا من التعلم من منوذج  The Teams Game Tournament (TGT)تُعد 

الفريق يف لعبة التعلم لتحقيق أهداف التعلم  التعلم التعاوين ، أي االعتماد على مشاركة

من أجل حتقيق أهداف التعلم. يف هذه اللعبة ، جيب على الفريق اإلجابة عن أسئلة حول 

األشياء اليت مت تعلمها من أجل احلصول على أعلى الدرجات. إذا مل جتيب ، فستتاح 

نقاط من األسئلة اليت  للمجموعات األخرى اليت ميكنها اإلجابة فرصة للفوز بسبب إضافة

  متت اإلجابة عليها.

محاًسا للتعلم ، ألن الطالب حياولون بشكل غري مباشر احلصول  TGTتضيف 

على أعلى النقاط يف عملية التعلم ال يفلتون من النزاعات اجلماعية ، حيث تلعب املواقف 

الصداقة بني التعاونية أيًضا دورًا. يتعلم الطالب احرتام آراء بعضهم البعض وتعزيز 

  الطالب. حبيث ميكن تشكيل شخصية جيدة يف الطالب.

، تعد املناقشة يف ا�موعات أهم عنصر يف  TGTيف منوذج التعلم التعاوين 

األنشطة. وذلك ألن العمل اجلماعي يلعب دورًا مهًما يف تعلم حتقيق أفضل النتائج ويف 

عة ككبار السن من حتقيق األفضل التوجيه بني ا�موعات حىت يتمكن مجيع أعضاء ا�مو 

، وجيب أال يتم التخلي عن األعضاء األقل حًظا ولكن مسؤولية األعضاء اآلخرين هي 

  تطويره.



 

على نتائج  TGTمن البيانات اليت مت احلصول عليها من دراسة تطبيق منوذج 

هناك تعلم الطالب يف مدرسة الصعود اإلسالمية اإلسالمية املتكاملة ، ميكن القول أن 

يتم يف  ، TGTزيادة يف نتائج التعلم. قبل أن يتم تنفيذ إجراء التعلم باستخدام طريقة 

غة من خالل طريقة احملاضرة ، والسؤال واإلجابة ، حبيث يكون الالغالب إجراء مواضيع ب

الطالب أقل نشاطًا خالل عملية التعلم. وهذا يؤدي أيًضا إىل أن تكون قيمة البالغة 

  ن مرضية.للطالب أقل م

بعد إجراء البحوث العملية للفصل الدراسي ، أي عن طريق تطبيق تعلم البالغة 

، زادت نتائج التعلم ملوضوعات البلغارية السانرتي. يتم إخبار  TGTباستخدام منوذج 

أ�م مل يفهموا بعد املفاهيم اليت مت تدريسها. مل يتم  KKMالطالب الذين مل يصلوا إىل 

اقشة بالشكل األمثل ، فال تزال هناك جمموعات ال تزال تدردش ، لذلك تشغيل أنشطة املن

ال تركز على التعلم اجلماعي ، وال تويل اهتماًما لواجبا�ا ، إىل جانب أن هناك بعض 

  الطالب الذين ما زالوا يشعرون باحلرج لطلب توضيحات من أصدقاء ا�موعة.

عرفية يف الدورة األوىل ، مت إجراء ملعرفة التحسن يف نتائج التعلم من اجلوانب امل

أسئلة مقال. اختبار نتائج تعلم  ١٠اختبار نتائج التعلم يف شكل اختبار كتايب مع 

  الطالب على النحو التايل:

  



 

٩الجدول   

  ةغالالتعلم ب األوليخالصة نتائج دورة 

 نسبة مئویة عدد الطالب KKM النتیجة رقم
١٢طالب  70 ناجح 1   70,6% 

ناجحغیر ال 2 ٥طالب  70    29,4% 

١٧طالب  عدد  100% 
 

اختبار نتائج تعلم الطالب ، يف الدورة األوىل حول "توزيع احملمدية الالفدزية 

طالًبا أو بنسبة  ١٢طالًبا حىت  ٧٠وعلى سبيل املثال" الطالب الذين سجلوا أكثر من 

الب ط ٥هم  ٧٠٪. يف حني أن الطالب الذين حصلوا على درجات أقل من ٧٠.٦

  ٪. ٨٠٪. هذا يدل على أن قيمة نتائج التعلم يف الدورة األوىل مل تصل إىل  ٢٩.٤أو 

تابع مع اإلجراءات التصحيحية اليت نفذت يف الدورة الثانية اتضح أن نتائج 

التعلم آخذة يف االزدياد. يف هذه الدورة الثانية بشكل عام ، تكون عملية التعلم جيدة 

طالب مل ينتهوا بعد. ميكن مالحظة ذلك من خالل  ٥ل هناك على الرغم من أنه ال يزا

٪ ، وبالتايل ميكن  ٧٠.٦٪ ، أي ما يعادل  ٨٠نتائج تعلم البالغة اليت مل تصل إىل 

اختاذ قرار بأن الدورة جيب أن تستمر ، ألن نتائج التعلم من الدورة الثانية مل تصل إىل 

  مؤشرات جناح نتائج تعلم الطالب.



 

دة يف نتائج تعلم الطالب من اجلوانب املعرفية يف الدورة الثانية ، مت ملعرفة الزيا

أسئلة من أسئلة االختيار من  ١٠إجراء اختبار نتائج التعلم يف شكل اختبارات تضمنت 

  مقال اختبار نتائج تعلم الطالب على النحو التايل: ٣متعدد 

١٠الجدول   

  ةغالالتعلم بالثانية خالصة نتائج دورة 

تیجةالن رقم  KKM نسبة مئویة عدد الطالب 
١٤طالب  70 ناجح 1   ٨٢,٤% 

٣طالب  70 غیر الناجح 2   ١٧,٦% 

١٧طالب  عدد  100% 

  

" حيصل الطالب على جناس, سجع, إقتباسيف الدورة الثانية حول "تعميق أمثلة 

. بينما الطالب الذين حصلوا على درجات أقل  ٪ ٨٢.٤طالًبا أو  ١٤درجة من  ٧٠

. هذا يدل على أن قيمة نتائج التعلم يف الدورة الثانية  ٪ ١٧.٦طالب أو  ٣هم  ٧٠من 

  ٪. ٨٠قد وصلت إىل 

الدورة الثانية ، ميكن تقدمي  Prasurveyمن نتائج البحث الذي أجري يف دورة 

  اكتمال نتائج تعلم الطالب يف اجلداول والرسومات أدناه:

  

  



 

١١الجدول   

الدورة  - سادس في مواد البالغة من البيانات األولية مخرجات التعلم لتالميذ الصف ال

  المتكاملة للمدرسة اإلسالمية الداخلية الثانية

 نسبة مئویة عدد طالب دورة رقم
 غیر الناحج ناجح غیر الناجح ناجح

 %58.8 %41,20 طالب 10 طالب 7 البیانات األولیة 1
 %29,40 %29.4 طالب 5 طالب 12 الدورة األولى 2
لدورة الثانیةا 3  %17,60 %17,60 طالب 3 طالب 14 

  

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، فقد ثبت أن هناك زيادة يف نتائج تعلم البالغة 

لطالب الصف السادس من مدرسة الصعود اإلسالمية يف املدرسة الداخلية اإلسالمية يف 

نت نتائج ، كا TGT، قبل أن يتم تنفيذ منوذج  KKMواليت وصلت إىل  ٢٠١٩- ٢٠١٨

٪٪) ، يف حني أن أولئك  ٤١.٢أشخاص ( ٧التعلم بالغة الفصل السادس منخفضة. 

  ٪). ٥٨.٨أشخاص ( ١٠الذين مل يكملوا 

يف الدورة األوىل ، كانت هناك زيادة يف  TGTبعد تطبيق منوذج التعلم التعاوين 

 ٪) ، بينما أولئك الذين مل٧٠.٦شخًصا ( ١٢شخًصا أكملوا  ١٧عدد الطالب من 

 ١٤شخًصا جتاوزوا  ١٧٪). مث يف الدورة الثانية مع الطالب ٢٩.٤أشخاص ( ٥يكملوا 

  ٪)١٧.٦أشخاص ( ٣٪٪) ، بينما أولئك الذين مل يكملوا  ٨٢.٤شخًصا (



 

ميكن أن خنلص إىل أنه من خالل تطبيق النموذج التعاوين ، ميكن لنوع دورة 

ف السادس من مدرسة الصعود أن حيسن نتائج التعلم لطالب الص )TGT(ألعاب الفرق 

 ١٤ -٪)  ٤١.٢أشخاص ( ٧من  ٢٠١٨/٢٠١٩اإلسالمية املتكاملة 

 .٪)٨٢.٤شخًصا(

 

   



 

  خامسالباب ال

  اإلستنتاج و اإلقتراحات

 استنتاج  . ج

استناًدا إىل نتائج البحوث العملية للفصل الدراسي من خالل منوذج التعلم 

Teams Game Tournament (TGT)تائج التعلم للطالب الذين . ميكن أن يُرى من ن

 ١٢طالًبا أكملوا تعلم ما يصل إىل  ١٧لالجتماع الثاين األويل زادوا من كل دورة 

  ٪.٢٩.٤طالب أو  ٥٪ ، والذين مل يكملوا الدراسة كانوا ٧٠.٦طالًبا أو 

الذين  ١٧مث كانت الزيادة يف الدورة الثانية لالجتماع الثاين للطالب الـ 

 ٣٪ والذين مل ينتهوا بعد من التعلم كانوا ٨٢.٤الًبا أو ط ١٤أكملوا الدراسة 

٪. وبالتايل ميكن أن خنلص إىل أن تطبيق منوذج تعليمي لبطولة ١٧.٦طالب أو 

على مواد البالغة ميكن أن حيسن نتائج التعلم لطالب مدرسة  )TGT(ألعاب الفرق 

  .٢٠١٨/٢٠١٩أوهول الدين املتكاملة اإلسالمية الداخلية يف العام الدراسي 

 اقتراحات  . ح

بناًء على االستنتاجات أعاله ، فإن االقرتاحات اليت ميكن للباحثني تقدميها هي  

  كما يلي:



 

 للمعلم )١

) TGT(بالنسبة للمدرسني ، ميكن استخدام منوذج بطولة ألعاب الفرق 

كبديل أو جهد من قبل املعلمني لتحسني نتائج تعلم الطالب يف جمال دراسة 

  ت أخرى من الدراسة.البالغة أو جماال

 إىل رأس املدرسة )٢

جيب أن يعمل رئيس املدرسة مع املعلم لتحسني نتائج التعلم ملوضوعات 

 .)TGT(البالغة دائًما من خالل منوذج تعليمي لفرق األلعاب 

 للباحثني التايل )٣

ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمرجع يف البحوث املتعلقة بنماذج 

 كالت اليت تنشأ يف تعلم البالغة.التعلم للتغلب على املش

 

   



 

 


