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 ملخص

في ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة  مراجعة الدورة هوريتطبيق نموذج التعليم 
 ف السادس بمدرسة مفتاح الجنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونجالص

 أغوس صفياندي
 ، يوضح أنمفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونجمن مشكلة يف مدرسة  ىذا البحث يأيت

لبحث، زندد ويف ىذا ا .، والطريقة ادلستخدمة غَت متنوعة، ونتائج التعلم مل تكن كاماللطلبةنقصان الدافع ل
الباحث حبثو يف نتائج التعلم اليت مل حتصل على معيار االكتمال األدىن يف مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية 

مشكلة  مراجعة الدورة هوري النكافورى باندار المبونج. لذلك يستخدم الباحث دنوذج التعليم التعاوين
قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية  وريمراجعة الدورة هىذا البحث ىي: "ىل تطبيق دنوذج التعليم 

 لدى طلبة الصف السادس يف مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج ؟
والذي كان تطبيقو يعتمد على اخلطوات التالية: ، حبثا إجرائيا للصف الدراسيىذا البحث يستخدم 

ادلالحظة، وادلقابلة، والوثائق،  طريقة مجع البيانات باستخدام. ويف ادلالحظة، والتفكَتو ، التنفيذو التخطيط، 
 واالختبار. 

قادر على ترقية نتائج تعلم  مراجعة الدورة هوري دنوذج التعليم التعاوينأن دلت نتائج البحث 
ج ، ونتائاللغة العربية لدى طلبة الصف السادس يف مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج

، ويف طالب ٛىم  ٖ٘قبل الدورة بنتيجة % الدورة الثانية. يف  دورة إىلالتعلم لدى الطلبة تًتقي من قبل ال
طالبا. واالستنباط من  ٕٔىم  ٜٓ، مث يف الدورة الثانية بنتيجة % طالبا ٗٔىم  ٓٙ الدورة األوىل بنتيجة %

قادر على ترقية نتائج تعلم  جعة الدورة هوريمرا ذلك البيان، أنو من خالل تطبيق دنوذج التعليم التعاوين
 اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس يف مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج

 تعلم اللغة العربيةنتائج ترقية  مراجعة الدورة هوري,: دنوذج التعليم التعاوين  مفاتيحالكمات ال
 

 

 



 

  



 

  



 

 إىداء

 ىذه الرسالة العلمية إىل:أىديت 

بكل رمحة  بياين ويرحامٍتاللذان ير  سعودةوأمي  كاريسأيب   والديٍت احملبوبان. ٔ

 .جناحيباإلخالص ويدعوان دائما على  ويوجهاين

احملبوبُت مسريادي، سفوري وجايا، أهندي، أنديس صفياندا، يونيتا  إىل أخوايت. ٕ

 .أيفريدى، رمحيوين وسري وحيوين

. إىل مجيع أسريت دندى سري وحيوين، وحيو فَتناندو، أيو سنتيا ساري، أيلسكا ٖ

 رمضاين، أيرزى ديتما، وسيسكا فَت النساء.

ساري المبونج اجلنوبية و  مليو ٙٓٔ Kknيف الشقة جفران، وأصدقائي يف أصدقائي . ٗ

 باندار المبونج. ٖيف ادلدرسة الثانوية احلكومية  Pplأصدقائي 

ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية فجر أغونج، ويف  ( احملبوبُت يفAlmamater. زمالئي )٘

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية المبونج الغربية، ويف ادلدرسة الثانوية 



 

رادين إينتان اإلسالمية  ويف جامعيت احملبوبة مبونج الغربية،اإلسالمية احلكومية ال

 احلكومية المبونج.

 . وإىل مجيع ادلدرسُت واحملاضريُت اللذين أعطوين التوجيهات واإلرشادات.ٙ

 

  



 

 ترمجة الباحث

وىو  ٜٜٙٔ من أغسطوس ٓٔخ يف التاري، المبونج الغربية ليوا يفالباحث  ولد

بدأ الباحث الدراسة  .سعودةسيدة و كاريس  سيدأربع أخوات من ادلتزوج من  لرابعا ابن

استمر الباحث  .ٜٕٓٓوقد أدتو يف سنة فجر أغونج  ٔادلدرسة اإلبتدائية احلكومية يف 

يف سنة وقد أدتو المبونج الغربية  ٔادلتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة ادلدراستو يف 

المبونج الغربية وقد  ٔادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مث التحق دراستو يف  .ٕٕٔٓ

استمر الباحث دراستو إىل اجلامعة وىي جبامعة رادين  ٕ٘ٔٓسنة . ويف ٕ٘ٔٓأدتو سنة 

قد . لإينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية

 كالتايل:بعض األنشطة ، منها    اتبع الباحث

يف  "Berbisnis Kepada Allah . ندوة احلوارات الوطنية و إطالق الكتب مبوضوع "ٔ

 .ٕٙٔٓمن ينايَت  ٕتاريخ 

 Eksistensi Lembaga Legislatif Mahasiswa . ادلشارك يف التدريب التشريعي مبوضوع "ٕ

Sebagai Kekuatan utama Dalam Student Government  يف شهر ديسمبَت "

ٕٓٔٙ. 



 

 الندوة لطالب اجلدد جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج مبوضوع ". ٖ

Kejarlah Mimpi Sedari Dini Siapkan Diri Ayo Berprestasi من  ٕٔ" يف تاريخ

 .ٕ٘ٔٓسبتمبَت 

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  HIQMAو  DTO. الباحث كأعضاء ادلنظمة يف ٗ

 .ٜٕٔٓ-ٕ٘ٔٓام احلكومية المبونج لع

. الفائز الثالث يف مسابقة تالوة القرآن كلية أصول الدين جبامعة رادين إينتان ٘

 .ٜٕٔٓمن أبريل  ٕ٘اإلسالمية احلكومية المبونج يف تاريخ 

 

 

 

     

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

حىت تقدر على كتابة  باحثللمحدا هلل عز وجل على مجيع النعم الكثَتة اليت أعطاه 

ترقية نتائج في  مراجعة الدورة هوري نموذج التعليمتطبيق  مبوضوع " ىذه الرسالة العلمية

تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس بمدرسة مفتاح الجنة اإلبتدائية النكافورى 

حممد وعلى آللو على أشرف األنبياء وادلرسلُت، سّيدنا والصالة والسالم . "باندار المبونج

 وأصحابو أمجعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

. األطراف يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، حصل الباحث على ادلساعدات من مجيع

 إىل سادات األفاضيل: م جزيل الشكر قدّ أوّد أن أ فبهذه ادلناسبة

ًتبية والتعليم جبامعة كلية الة، كعميدة  ادلاجستَت  ة نَتفا ديانا،الدكتور  ةاألستاذ. ٔ

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةدلاجستَت ة أمي ىجرية، االدكتور  ةاألستاذ .ٕ

 حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

، أمي ىجرية ةكادلشرف األول واألستاذ ، ادلاجستَتالدكتور سفري األستاذ .ٖ

ومجيع االرشادات شكرا جزيال على تقدًن الوقت  ةلثانيا ةكادلشرف ةادلاجستَت 

 ىذه الرسالة العلمية. والتوجهات إلدتام

كرئيسة ادلدرسة يف مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية   S.Pd.I. السيدة رعُت، ٗ

النكافورى باندار المبونج اليت قد أعطتٍت الفرصة إلجراء البحث يف ىذه 

 ادلدرسة.

كمدرس اللغة العربية يف مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية  .S.Pd. السيد ىريادي،٘

 باندار المبونج. ٕٔالنكافورى 

وباخلصوص  ٕ٘ٔٓلعربية دلرحلة زمالء احملبوبُت من طلبة قسم تعليم اللغة ا .ٙ

اللذين أعطوين احلماسة حىت قدرت على إدتام ىذه الرسالة   Eو   Aللصف 

 العلمية.

بشكل مباشر أو  مجيع األطراف اليت قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية. ٚ

 .غَت مباشر

يرجى الباحث على أن ينفع حبثو وأخَتا عسى اهلل أن يعطينا الرمحة واذلداية، 

 لنفسو و نفس القارئُت. آمُت يا رّب العادلُت.



 

   

 مٜٕٔٓديسمبَت  ٕٔباندر المبونج 
 الباحث

 
 غوس صفيانديأ

                                                          ٕٖٔ٘ٔٔٓٓٓٓ    

       

 

 

 

  



 

 محتويات البحث

  أ .............................................................. صفحة ادلوضوع 

 ب ............................................................. البحث خصمل

 ج ...................................................................... افقةمو 

 د .......................................................... ناقشةتصديق جلنة ادل

 ىــ........................................................................شعار

 و ....................................................................... إىداء

 ز ................................................................ ترمجة الباحث

 ح .......................................................... تقديرشكر و كلمة 

 ي  ...........................................................  حمتويات البحث

 م ............................................................... قائمة اجلداول

 س ............................................................ قائمة ادللحقات

 الباب األول  : مقدمة

 ٔ ..................................................... خلفيات البحث .أ 
 ٜ .................................................... تعيُت ادلشكالت  .ب 
 ٜ ..................................................... حتديد ادلشكالت .ج 



 

 ٓٔ .....................................................مشكلة البحث .د 
  ٓٔ ............................................. وفوائدىا أىداف البحث .ه 

 ٕٔ ........................................................ فرضيةعمل ال. و

  النظري الباب الثاني : اإلطار

 ٗٔ ................................ مراجعة الدورة هورينموذج التعليم  .أ 
 ٗٔ ........................ مراجعة الدورة هوري تعريف دنوذج التعليم. ٔ

 ٙٔ ...................... مراجعة الدورة هوري خصائص دنوذج التعليم. ٕ

 ٚٔ ....................... مراجعة الدورة هوري . خطوات دنوذج التعليمٖ

 ٛٔ .......................... مراجعة الدورة هوري . مزايا دنوذج التعليمٗ

 ٛٔ ......................... ة الدورة هوريمراجع. عيوب دنوذج التعليم ٘

 ٜٔ ...................................................... نتيجة التعلم  .ب 
 ٜٔ ............................................. . تعريف نتيجة التعلمٔ
 ٕٔ ............................................ . جوانب نتيجة التعلمٕ
 ٕٕ .................................... . العوامل ادلؤثرة يف نتيجة التعلمٖ

 ٕ٘ ................................................ ج. تعليم اللغة العربية

 ٕٙ ........................................ د. المواد التعليمية للغة العربية

 ٕٙ .................................................... . مهارة القراءةٔ



 

 ٕٙ ................................................... . مهارة الكتابةٕ

 ٕٚ ................................................. . مهارة اإلستماعٖ

 ٕٚ ................................................... ة الكالم. مهار ٗ

 ٕٛ ......................................... ه. عناصر تعليم اللغة العربية

 ٖٔ ................................ و. وظائف تعليم اللغة العربية وأهدافها

 ٖٔ ........................................ . وظائف تعليم اللغة العربيةٔ

 ٕٖ ........................................ . أىداف تعليم اللغة العربيةٕ

 ٕٖ ................................................. ز. الدراسات السابقة

 منهج البحث الباب الثالث  :

 ٖ٘ ...................................................... منهج البحث .أ 
 ٖٙ ................................................. نوع البحث وصفتو ب.

 ٖٙ ...................................................... . نوع البحثٔ

 ٖٚ ..................................................... . صفة البحثٕ

 ٖٚ ........................................ تقرير موضع البحث وموضوعو . ج
 ٖٛ ................................................... خطوات البحث  . د

 ٔٗ .................................................. طريقة مجع البياناته. 

 ٖٗ ................................................ و. أسلوب مجع البيانات



 

 وبحثها نتيجة البحثلرابع  : ا الباب

 ٘ٗ ............  حملة ادلدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج .أ 
 ٚ٘ ............................ دورة هوريمراجعة ال تنفيذ دنوذج التعليم  .ب 

 ٜ٘ .............................................. . تنفيذ الدورة األوىلٔ
 ٘ٙ .............................................. . تنفيذ الدورة الثانيةٕ

 ٔٚ ..................................................... حتليل البياناتج. 
 ٕٚ ...................................... والثانية . ختطيط الدورة األوىلٔ
 ٖٚ ...................................... والثانية . ختطيط الدورة األوىلٕ
 ٗٚ ................................... ادلالحظة يف الدورة األوىل والثانيةٖ
 ٗٚ ................................... . التفكَت يف الدورة األوىل والثانيةٗ

  تتاماخالباب الخامس  : 

 ٜٚ ...........................................................  خالصة .أ
 ٜٚ ..........................................................  قًتاحاتا .ب

 اومصادره مراجع

 الملحقات
 

 

  



 

 قائمة الملحقات

 .  ختطيط تنفيذ التعليم للدورة األوىلٔ

 . ختطيط تنفيذ التعليم للدورة الثانيةٕ

 . ادلقرر التعليميٖ

 . االختبار للدورة األوىلٗ

 . االختبار للدورة الثانية٘

 حث اإلجرائي. دليل البٙ

 . نتيجة ادلالحظة الستجابة طلبة الصف السادس للدورة األوىل والثانية ٚ

 . دليل ادلقابلةٛ

 . الوثائقٜ

 . نتائج التعلم لدى الطلبةٓٔ

 . رسالة عقد البحثٔٔ

 . رسالة البحثٕٔ

 . تصديق جلنة ادلناقشةٖٔ



 

 . موافقةٗٔ

 . بطاقة االستشارة٘ٔ
 

  



 

 قائمة الجداول

يف مدرسة مفتاح اجلنة نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس  ٔجدول 

 اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج

اجلنة اإلبتدائية النكافورى يف مدرسة مفتاح بيانات عدد ادلعلمُت والطلبة  ٕجدول 

 باندار المبونج

نتائج التعلم لدرس اللغة العربية  من قبل الدورة إىل الدورة األوىل لدى طلبة  ٖجدول 

 الصف السادس مبدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج

لثانية لدى طلبة نتائج التعلم لدرس اللغة العربية  من قبل الدورة إىل الدورة ا ٗجدول 

 الصف السادس مبدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج
 

 

  



 

 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

لتثقيف حياة  أسيس الدولة اإلندونيسيةحتقيق من تيف إندونيسيا التعليم  أن

الناس  يقدرالتعليم ىذا لذلك التعليم لو دور ىام يف حتقيق بناء األمة. من خالل  األمة.

اليت تغيَت القدرة التعلم ىو  واىب.ادلو بالدىم مع االمكانات على تقدًن ادلساذنة إىل 

يل فإن التعلم ىو القدرة لتاوبا. (gagne)اإلنسان من عملية دنوه الطبيعية  احصل عليه

 traversأما التعلم عند  .باألنشطةإال ذلا التغيَتات يف نفس اإلنسان عندما ال يقومو 

، التعلم ىو عملية جتارية ةومن ناحية ادلعرفيفهو عملية إنتاج التعديالت السلوكية. 

اعل مع تنطوي على األنشطة الفكرية احلادثة يف نفس اإلنسان كالتأثَت على عملية التف

 1بيئتو لتحقيق التغيَتات من ادلعرفة وادلهارة والسلوكية.

ر األخرى، كمثل يف عملية التعلم والتعليم ىي النظام ال ينفصل عن العناص

إعداد التخطيط عند التعليم، أحد الطرق ادلعلم ورنب على كل  عناصر طريقة التعليم.

ادلعلم ىو القدرة على أن يكون الطالب مفرحُت حبالة التعلم بطريقة ادلستخدمة من قبل 
                                                             

1
Chairil Anwar, Teori-Teori Pendidiksn Klasik Hingga Kontemporere Formula Dan 

Penerapannya Dalam Pembelajaran,(Yogyakarta :Ircisod, 7112)h. 111 



 

جذابة. هتدف ىذه الطريقة إىل مساعدة ادلعلم يف تقدًن ادلواد حىت يفهم الطالب تلك 

 واد بسهولة.ادل

كان للمعلم دور ىام يف عملية التعليم، يتعلق ىذا دور ادلعلم بدور الطالب يف 

 :ٖٗالتعلم. كما قال اهلل يف سورة العنكبوت آية 

           

بعض ادلشكالت يف ادلدرسة، مثل التكسل يف التعلم وادلزاح بينما يشرح ادلعلم 

وألذنية دور ادلعلم موضحة يف القرآن كما  7وعي الطالب بأذنية التعلم. دموىو ع الدرس،

 :ٖٗقال اهلل يف القرآن يف سورة النحل 
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حيث تعترب األفكار وادلشاعر شفهيا أو كتابيا أو إشارة داة اإلتصال، اللغة ىي أ

من خالل اللغة يستطيع كل إنسان أن  مع استخدام الكلمات والرموز والصور واللوحات.

واللغة أمر ضروري يف عامل التعليم،  3يعرف نفسو وحول بيئتو الطبيعية والعلوم والدين.

يف ادلدرسة اإلبتدائية،  س اللغة درسا رنب أن يدرسو ادلتعلم منذ طفولتووقد كانت درو 

يوضح ىذا البيان بأدلة من الدراسات  ألن وقت الطفولة فًتة زندد فيها التنمية ادلستقبلية.

أن الًتبية وقت الطفولة شنكن أن زنسن  خلرباء، واستنتج اخلرباء إىلا راىاادلختلفة اليت أج

وقد يتعلم  ادلتعلم اللغة العربية يف مستوى ادلدرسة  4إجناز الطالب وزيادة إنتاجية التعاون.

علوم واحدة من مفتاح العلوم األساسية ادلتعلقة بال ألن اللغة اإلبتدائية على أساس الدينية،

  اإلسالمية.
5



أن اللغة العربية إحدى من ادلواد ادلبحوثة يف ادلدرسة اإلبتدائية واليت كان تعليمها 

تاج إىل ادلمارسات ادلتعددة. أحد الطرق ادلستخدمة بزيادة ال زنتاج وقتا طويال، لكنو زن

يف بيئة ادلدرسة احمليطة. أن الطالب القادر على استيعاب اللغة العربية جيدا، التواصل 

إتقان اللغة اجليدة والصحيحة يوفر ذلم فرصة يف تعميق التعاليم اإلسالمية. والبد أن يبدأ 
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فية، ألنو لكل التعليم تأثَت كبَت على تطوير قوة بالتعليم أو التدريس الفعالية والكا

 الطالب وأسلوهبم اللغوي.

ولتحقيق األىداف التعليمية حسب ما ىو ادلتوقع، فيستخدم الباحث دنوذج 

 مراجعة الدورة هوري ىوري. من ادلتوقع أن يكون ىذا التعليمالتعليم نوع مراجعة الدورة 

مراجعة الدورة  عاطفية والسلوكية. دنوذج التعليمتطويرا للطالب من اجلوانب ادلعرفية وال

6أحد النماذج تقدم الدوافع للطالب على مشاركتهم الفعالة يف التعلم.  هوري
 

عليم ىي قدرة ادلعلم على إتقان وتطبيق دنوذج ومن العوامل الداعمة يف عملية الت

التعليم. وبالتايل فإن دور دنوذج التعليم مهم للغاية يف حتقيق عملية التعلم والتعليم. ىناك 

مراجعة الدورة ،  DMRادلستخدمة يف عملية التعليم منها:  يةنماذج التعليمالبعض 

مراجعة  لتعليم التعاوين، ولكن يركز الباحث على استخدام دنوذج ا DLPSو  هوري

 .الدورة هوري

 نموذج التعليمالألن ىذا  مراجعة الدورة هوري نموذج التعليمالسنتار الباحث 

شكل من أشكال التعلم التعاوين باجملموعة. يستطيع أن يستخدم ىذا النموذج جلميع 
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ف إىل ط ىو التعليم الذي يهديدنوذج التعليم النشالدروس ودلعرفة مستوى فهم الطالب. 

جعل الطالب أكثر نشاطا منذ بداية التعليم يف عملية أنشطة التعليم. إذا مل ينشط 

 الطالب منذ بداية التعليم فتكون سلبية الطالب متأصلة يف أنفسهم.

دنوذج التعليم الذي يغَت حال ىو  مراجعة الدورة هوريدنوذج التعليم التعاوين 

بصراخة. زناول  هوري ى كل طالب يقول، ألنو رنب علالتعلم إىل حال سرور وحيوي 

يف اختبار فهم الطالب إلجابة السؤال من  مراجعة الدورة هوريدنوذج التعليم التعاوين 

 ادلدرس، حيث يكتب كل أسئلة يف مربعات مع األرقام.

مباشرة. دنوذج التعليم  هوري يصرخون بفإذا أجاب الطالب بإجابة صحيحة 

  2طالب لفهم ادلفاىيم من خالل ادلناقشة.يساعد ال مراجعة الدورة هوري

بناء على البيان السابق، فيمكن االستناج أن تطبيق دنوذج التعليم التعاوين 

ويساعد الطالب لفهم قادر على جعل حال الفصل السرور  مراجعة الدورة هوري

ادلفاىيم من خالل ادلناقشة حىت تًتقى نتيجة التعلم. نتيجة التعلم ىي أدناط السلوك، 

8والقيمة، والفهم، وادلوقف، والتقدير، وادلهارة.
 ف نتيجة التعلم على أهنا شنكن أن تعرّ 
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ادلستخدمة كاعتبار لتحسُت ادلدخالت  مجيع ادلعلومات احملصولة أثناء عملية التعليم

 والتحول يف عملية التعليم.

ومن النتيجة يف بداية ادلالحظة، يعرف الباحث أن عدد طلبة الصف السادس يف 

طالبا. بناء على نتيجة  ٖ٘مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج ىم 

نتائج تعلم اللغة العربية ال تزال منخفضة.  ادلالحظة وادلقابلة مع مدرس اللغة العربية أن

 ظهرت ىذه النتائج يف اجلدول التايل:

 2.2جدول 
 في مدرسة مفتاح الجنة نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس 

 اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج

معيار االكتمال  نتائج التعلم امساء الطلبة الرقم
 األدىن

 البيان
 غَت كامل كامل

ٔ Abdus Saed ٘ٙ ٙ٘  √ 
ٕ Azar Faturrahman 

Riziq 
ٙ٘ ٙ٘ √  

ٖ Azizah Kartika Sari ٙٓ ٙ٘  √ 
ٗ Fajrina Oktavia ٘ٚ ٙ٘  √ 
٘ Farel Aditya Rachman ٙ٘ ٙ٘ √  
ٙ Fiska Pratiwi ٙٔ ٙ٘  √ 
ٚ Hafidzoh Qurrotul Aini ٙٔ ٙ٘  √ 



 

ٛ Hafizh Aldy Azantha ٘ٙ ٙ٘  √ 
ٜ Hazeeva Oktiawan ٙٛ ٙ٘ √  

ٔٓ Khonsa Himatul Ulya ٙٙ ٙ٘ √  
ٔٔ Malik Farhan 

Ramadhan 
ٖٙ ٙ٘  √ 

ٕٔ Maulana M Zahra ٘ٛ ٙ٘  √ 
ٖٔ M Abid Al - Ma'ruf ٘ٗ ٙ٘  √ 
ٔٗ M Fahri Setiawan ٙٛ ٙ٘ √  
ٔ٘ M Farhan ٚٓ ٙ٘ √  
ٔٙ M Gusti Raditya ٜ٘ ٙ٘  √ 
ٔٚ M Ikhtikaf Fahri Ilyas ٙ٘ ٙ٘ √  
ٔٛ M Pramoza Devandra ٙٗ ٙ٘  √ 
ٜٔ M Rayyan Putra 

Ibrahim 
ٖٙ ٙ٘  √ 

ٕٓ M Rifki Rija Saputra ٙٓ ٙ٘  √ 
ٕٔ Noprianto Saputra ٙٚ ٙ٘ √  
ٕٕ Satria Wijaya ٜ٘ ٙ٘  √ 
ٕٖ Vera Haryana ٖٙ ٙ٘  √ 

 ٘ٔ ٛ  ٕٛٗٔ اجملموع
    ٕٙ معدل النتائج
%ٖ٘ النسبة ادلائوية     

  

 



 

مل حتصل على واستنادا إىل اجلدول أعاله، يوضح لنا أن نتائج تعلم اللغة العربية 

، إال بعض الطلبة ىم زنصلون على نتيجة ٘ٙمعيار االكتمال األدىن يف تلك ادلدرسة 

 حبيث ادلعلمىي طريقة احملاضرة  حظة الباحث أن الطريقة ادلستخدمةجيدة. ومن مال

طالب. بعد إجراء ادلالحظة وادلقابلة، وجد الباحث بعض العوامل اليت أنشط من ال

العوامل األوىل، ىي العوامل الداخلية كالقدرة على  اخنفاض نتائج التعلم: تسبب إىل

التفكَت ونقصان اىتمام الطالب بقراءة الكتب ادلدرسية. العوامل الثانية، ىي العوامل 

بسرعة وتركز عملية علم طريقة مبتكرة حىت يشعر الطالب بادللل اخلارجية، مل يستخدم ادل

التعليم على ادلعلم. كذلك يصعب الطالب للتعبَت عن آرائهم وأفكارىم، إال قليل منهم 

  1يرغبون يف تقدًن األسئلة واإلجابة اليت قدمها ادلعلم. 

واستنادا إىل نتيجة ادلالحظة وادلقابلة يف موضوع البحث، فيقوم الباحث بإجراء 

يف ترقية نتائج التعلم. باستخدام  مراجعة الدورة هوريالنشيط  دنوذج التعليمحبثو عن 

، من ادلتوقع أنو قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة  مراجعة الدورة هوري دنوذج التعليم

. نظرا إىل ادلشكالت السابقة، فرغب ٜٓصف السادس بنسبة %العربية لدى طلبة ال

ترقية في  مراجعة الدورة هوري نموذج التعليم" تطبيق الباحث يف إجراء حبثو عن 
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نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس بمدرسة مفتاح الجنة اإلبتدائية 

 .النكافورى باندار المبونج"

 تعيين المشكالت . ب

 ى خلفيات البحث السابق، فيعُت الباحث بعض ادلشكالت التالية:بناء عل

نشيطُت  جعل الطلبةيستخدم ادلعلم طرق التعليم الفعالة وادلبتكرة والقادرة على . ٔ

وملهمُت وتشجيعهم على اتباع التعليم، وتوفَت مساحة كافية للمبادرة واإلبداع 

 .سيةادلادية والنف الطلبة وموىبهم ودنّوىم رغبةلوفقا 

. ال يهتم العديد من الطلبة بالدروس أثناء شرح ادلعلم، ألن الطريقة ادلستخدمة ٕ

ىي طريقة احملاضرة وحدىا. تسبب ىذه احلالة إىل اخنفاض نتائج التعلم لدى 

 الطلبة.

 ج. تحديد المشكالت

 ويف ىذا البحث، يقوم الباحث بتحديد ادلشكالت التالية:

 للصف الدراسيىذا البحث ىو حبث إجرائي  . ٔ



 

مفتاح اجلنة اإلبتدائية . يعقد ىذا البحث لطلبة الصف السادس يف مدرسة ٕ

 .النكافورى باندار المبونج

 . نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضةٖ

 د. مشكلة البحث

دنوذج بناء على حتديد ادلشكالت السابقة، فيقدم الباحث ادلشكلة: ىل تطبيق 

ر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف قاد مراجعة الدورة هوري التعليم

 ندار المبونج؟با السادس مبدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى

 ه. أهداف البحث وفوائدها

 . هدف البحث2

ىدف البحث يف ىذا البحث ىو لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة 

ندار المبونج من خالل با ئية النكافورىالصف السادس مبدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدا

 مراجعة الدورة هوري. دنوذج التعليمتطبيق 

 

 



 

 . فوائد البحث3

 ( للطلبةٔ

مبدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى باندار أ( لًتقية نتائج التعلم لدى الطلبة 

 المبونج.

لتعلم قادر على جعل حالة ا مراجعة الدورة هوري دنوذج التعليمب( بتطبيق 

 مرزنة وجذابة وتطوير إبداع الطالب.

 يف الفصول األخرى مراجعة الدورة هوري دنوذج التعليمج( شنكن أن يطبق 

 ( للمعلمٕ

لدرس اللغة العربية خاصة للمعلم الذي  دنوذج التعليمأ( للحصول على ابتكار 

 .مراجعة الدورة هوري دنوذج التعليميؤكد التعليم على تطبيق 

وظيفة دنوذج التعليم ادلناسب  العربية حبيث تظهر  عرفة دلعلم اللغة ب( زيادة ادل

 لعملية التعليم.

 ج( تقدًن ادلساذنات واخلربات للمعلمُت يف تعليم األطفال

 ( للباحثٖ



 

 أ( زيادة ادلعرفة للباحثُت حول دناذج التعليم ادلناسبة بدرس اللغة العربية

 عملية البحث يف التعليمب( زيادة ادلعرفة وقدرة ادلعلم على خطوات 

 ( للمدرسةٗ

مراجعة حصلت ادلدرسة على االرشادات ادلبتكرة عن تطبيق دنوذج التعليم 

 ويرجى من تطبيقو يف الفصول األخرى لنجاح تعلم اللغة العربية. الدورة هوري

 ( للباحثُت اآلخرين٘

 ريمراجعة الدورة هو عن " تطبيق دنوذج التعليم احثُت األخرين كمراجع للب

لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس مبدرسة مفتاح اجلنة 

 اإلبتدائية النكافورى باندار المبونج.

 فرضيةعمل الو. 

الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشكلة البحث، حيث أن تعرب ىذه ادلشكلة  يف شكل 

تفسَت مؤقت تتّم صياغتو بشكل علمّي، ىي  S. Nasutionأن الفرضية عند  11اجلملة.

  11زناول الباحث أن يتحقّق من صّحة ىذا التفسَت باستخدام ادلادة ادلوجودة لديو.
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بناء على الرأي السابق، فيقدم الباحث النظريات ادلتعلقة بادلشكلة الرئيسية 

 حيث أن يلعب ادلعلم دورا يف أساس ادلشكالت التالية:

 . ادلعلم كميسر، ىو توفَت الظروف أو احلاالت اليت زنتاجها ادلتعلمٔ

ب يف التفاعل التعلم حىت ينجحون يف التعلم ادلعلم كادلرشد، ىو توجيو الطال. ٕ

 بفعالة.

ادلعلم كدافع، ىو إعطاء التشجيع واحلماس حىت يستعد ورنتهد الطالب يف  .ٖ

 التعلم.

. ادلعلم كمنظم، ىو تنظيم األنشطة التعليمية، يقدم ادلعلم أو الطالب ٗ

 ادلعلومات احملتاجة بو.

 مراجعة الدورة هوريذج التعليم تطبيق دنو  أما عمل الفرضية ذلذا البحث فهو

قادر على ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة يف مدرسة مفتاح اجلنة اإلبتدائية النكافورى 

 باندار المبونج.
  



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مراجعة الدورة هوري نموذج التعليم . أ

 مراجعة الدورة هوريعريف نموذج التعليم . ت2

بإرشاد  ادلفهوم الواسع زنتوي على مجيع أنواع العمل اجلماعيالتعليم التعاوين ىو 

 توجيها للمعلم يف حتديد ادلّهام والسؤالادلعلم. وعلى وجو عام، يعترب التعليم التعاوين 

 12ادلبحوثة.  وتوفَت ادلعلومات ادلصممة دلساعدة ادلعلم على حّل ادلشكالت

التعامل بُت الطالب ولتجنب يطور يعّرف دنوذج التعليم التعاوين على أنو التعليم 

لفعالة للمتعلم مع ادلعلم ادلشاركة ا عن سوء الفهم. أن اذلدف من التعليم التعاوين ىو

 13واآلخرين بطريقة فعالة ومعلنة لتحقيق أىداف العملية التعليمية.

ُت األنشطة والتعاون وتقدًن األسئلة التعليمي القادر على حتسأحد النموذج 

مراجعة الدورة  . أن دنوذج التعليممراجعة الدورة هوري ادلتعددة ىو دنوذج التعليم

ىذا التعليم ىو التعليم التعاوين مبا فيو األنشطة التعليمية يف اجملموعات الصغَتة.  هوري
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وفيها أرقام لكتابة  اختبار يف فهم الطالب باستخدام ادلربعات ادلملوءة باألسئلةىو 

 مباشرة. هوري اإلجابات. أن الطالب الذي حصل على عالمة صحيحة فصرخ ب

تدريبا للطالب يف حّل  مراجعة الدورة هورييرجى من استخدام ىذا دنوذج التعليم 

 ادلشكالت مع اجملموعات الصغَتة.

َت حال دنوذج التعليم الذي يغىو  مراجعة الدورة هوري دنوذج التعليم التعاوين

زناول  بصراخة. هوري يقولل طالب رنب على ك و، ألنالتعلم إىل حال سرور وحيوي 

يف اختبار فهم الطالب إلجابة السؤال من  مراجعة الدورة هوري دنوذج التعليم التعاوين

كما ذكرت إشناس كرنياسيح يف    .ادلدرس، حيث يكتب كل أسئلة يف مربعات مع األرقام

 يغَت حالىو دنوذج التعليم الذي  مراجعة الدورة هوري يم التعاوينكتاهبا أن دنوذج التعل

  14وحيوي. سرورإىل حال التعلم 

ىو دنوذج التعليم يف  مراجعة الدورة هوريدنوذج التعليم "  dwitantraعند 

لسؤال من ادلدرس، حيث يكتب كل أسئلة يف مربعات مع اختبار فهم الطالب إلجابة ا

دنوذج مباشرة". أما   هورياألرقام، إذا أجاب الطالب بإجابة صحيحة فيصرخون ب 

عند حممد رضوان فهو نوع من التعليم التعاوين يبدأ بتقدًن  مراجعة الدورة هوريالتعليم 
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 Imas Kurniasih, Model Pembelajaran,(Yogyakarta:Kata Pena,2016),h.00 



 

ب أو اجملموعات أرقاما ويكتب الطالوعرض األسئلة واألجوبة الكفاءات، ، ادلعلومات

عشوائية ويضعوهنا يف مربعات أو صندوق، مث يقرأ ادلعلم األسئلة اليت كانت أرقامها 

  15بالصراخة. هوريوإذا كانت اإلجابة صحيحة فحينئذ يقول الطالب صوتا عشوائية، 

 مراجعة الدورة هوريدنوذج التعليم بناء على البيان ادلذكور أعاله، نفهم بأن 

يف اجملموعات الصغَتة حيث شنكن أن نوع من التعليم التعاوين مبا فيو األنشطة التعليمية 

 يغَت حال الفصل إىل حال سرور وحيوي. 

 جعة الدورة هوريمرا. خصائص نموذج التعليم 3

 ( السؤال واجلواب لتعزيز ادلواد ادلبحوثةٔ

( يقوم الطالب أو اجملموعات بكتابة األرقام العشوائية مث يضعوهنا يف مربّعات أو ٕ

 صندوق.

ىناك قراءة األسئلة اليت كان اختيار أرقامها عشوائية واإلجابة عليها من قبل ( ٖ

 اجملموعة ادلعينة.

 خ "ىوري" كشكل اذلديةبصرا إعطاء الدرجة  (ٗ

 مراجعة الدورة هوري. خطوات نموذج التعليم 4
                                                             

15
 Istarani Dan Muhammad Ridwan, 50 tipe pembelajaran kooperatif,( Medan: CV Iskom 

Medan, 2014),h.117 



 

 ىي كالتايل: مراجعة الدورة هوري خطوات تطبيق دنوذج التعليم

 .( يشرح ادلعلم الكفاءة ادلقصودةٔ

 .( يقدم ادلعلم ادلادةٕ

 .( يعطي ادلعلم الفرصة للطالب أن يتسألواٖ

 .( يوزع الطالب إىل بعض اجملموعاتٗ

تسعة أو ستة عشر أو ختبار الفهم، يأمر ادلعلم الطالب ليصنعوا الصندوق ( ال٘

باألرقام ادلناسبة برغبة كل حسب حاجاهتم وكل صندوق مملوء مخسة وعشرون 

 الطالب.

( يقرأ ادلعلم األسئلة العشوائية ويكتب الطالب اإلجابات يف الصندوق الذي ٙ

 (.x( واخلطأ )√لصحيح فيكتبون )أرقامو ذكرىا ادلعلم  وحبث مباشرة. إذا كان ا

 ( واجب عليهم بصراخ ىوري.√( الطالب اللذين ينالون عالمة )ٚ

 16( نتيجة الطالب ادلعدودة من اإلجابات الصحيحة يف مجلة ىوري.ٜ

 ( يقّدر ادلعلم عن وظيفة الطالب.ٓٔ
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Zainal Aqib,  Model-Model, Media,Dan Strategi Pembealajaran Konstekstual( Inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya,2016),h.20-22.  

  



 

 ( االختتامٔٔ

 مراجعة الدورة هوريمزايا نموذج التعليم . 5

 مزايا، منها: مراجعة الدورة هوريكان لنموذج التعليم 

  .على ادلشاركةيشجع الطالب شنكن أن و لو منهج مثَت لالىتمام  . أ

 .مرزنةالتسلية حىت تكون حالة التعليم ج التعليم ممال، ألن يتبادل فيو ليس دنوذ   . ب

 مرزنةم ج. زيادة محاسة الطالب، ألن حالة التعل

 د. تدريب التعاون بُت الطالب 

 لو عيوب كالتايل: مراجعة الدورة هوريباإلضافة إىل ذلك، إن دنوذج التعليم 

 مراجعة الدورة هوري. عيوب نموذج التعليم 6

 . زنتاج إىل توجيو وإرشاد ادلعلم يف عملية التعليمأ

 أزعجت الفصول األخرىصارت حالة الفصل مزدمحة حىت ب. 

  17ج. زنتاج ادلعلم إىل األدوات الكافية.

 يجة التعلمنت  . ب
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Aris shoimin, 60 model pembelajaran inovatif dalam kurukulum 2013, (Yogyakarta: 

pustaka pelajar, 2015), h.55. 



 

 .  تعريف نتيجة التعلم2

قبل أن يبحث الباحث عن نتيجة التعلم، فيشرح أوال تعريف نتيجة التعلم. يرى 

ىو تغيَت القدرة اليت حصل  gagneالتعلم عند بعض اخلرباء يف تعريف التعلم كالتايل: 

ت ىو عملية إنتاج التعديال traversعليها الطالب من خالل األنشطة. والتعلم عند 

 10فهو  التغيَتات السلوكية الدائمة كنتيجة للخربات. morganالسلوكية.  وأما التعلم عند 

انطالقا من بعض اآلراء السابقة، فيمكن االستنتاح أن التعلم يف احلقيقة ىو 

َتات ىو وليس كل التغي التغيَتات حتدث يف نفس الطالب بعد اتباعو األنشطة ادلعينة.

 التعلم، وتؤثر خربات التعلم على نفس الطالب.

 

 

 

 يوجد بعض التعريفات عن نتيجة التعلم عند بعض اخلرباء كما يلي:
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Agus suprijono op.cit, 2-3. 



 

مو ادلمتلكة للطالب بعد تسل القدرةيرى نانا سوجانا، أن نتيجة التعلم ىي  .أ

 12خربات التعلم.

يرى دمياطي وموجيونو، نتيجة التعلم ىي النتيجة احملصولة من التفاعل التعلم   .ب

 وقد يظهر من نتيجة االختبار اليت قدمها ادلعلم.

ج. أما نتيجة التعلم عند مليونو فهو القدرة احملصولة من قبل الطالب بعد مروره 

 20تعليمية.باألنشطة ال

التغيَتات السلوكية الشاملة، وليس جانبا واحدا من تعريف نتيجة التعلم ىو 

انب تتأثر نتيجة التعلم بذكاء الطالب حول ادلواد ادلدروسة. وجب جوانب اإلنسانية.

 وزنتاج وبالتايل فإن ادلعلم إىل ذلك التأثَت، فتؤثر نتيجة التعلم أيضا بفرصة الطالب.

  21إىل إعداد ختطيط التعليم، وشنكن للطالب حّر يف استكشاف البيئة.

استنادا إىل البيان السابق، يستنتج الباحث أن نتيجة التعلم ىي النتيجة اليت 

سلمو خربات التعلم من التغيَتات السلوكية، على سبيل حصل عليها الطالب بعد ت

  من اجلاىل إىل ادلاىر.ادلثال 
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 . جوانب نتيجة التعلم3

نتيجة التعلم إىل ثالث اجملاالت وىي اجملال ادلعريف،  Benyamin Bloomيقسم 

 واجملال العاطفي واجملال احلركي.

 ادلعريفاجملال  .أ

اليت تتكون من ستة جوانب ىي ادلعرفة أو لم اجملال ادلعريف بنتيجة التعيتعلق 

 الذاكرة، والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقوًن. 

 اجملال العاطفي   .ب

وانب ىي القبول، بادلواقف اليت تتكون من مخسة جاجملال العاطفي يتعلق 

 .، والتقييم، وادلنظمة والتدخيلواإلجابة

 

 

 

 ج. اجملال السلوكي

لسلوكي أو احلركي بنتيجة التعلم يف ادلهارة والقدرة على يتعلق اجملال ا

التصرف. فهناك مخسة اجلوانب السلوكية ىي احلركات ادلنعكسة، مهارات احلركية 



 

األساسية، القدرة اإلدراكية، اإلجنسام أو الدقة، مهارات احلركية ادلعقدة واحلركات 

م يف صياغة األىداف التعليمية كان ثالث اجملاالت السابقة مهما عند ادلعلالتعبَتية.  

 وإعداد أدوات التقييم إما من االختبار أو غَت االختبار.

 نتيجة التعلم العوامل المؤثرة في. 4

التعلم إىل قسمُت، ذنا العوامل الداخلية والعوامل نتيجة ادلؤثرة يف العوامل  تنقسم

 اخلارجية.

 العوامل الداخلية .أ

 ( اجلوانب النفسية )البدنية(ٔ

للجسم واللهجة، واليت لظروف ادلادية تتكون ىذه اجلوانب النفسية من ا

اخلاص  أعضاءدتثل مستوى اللياقة البدنية لألعضاء اجلسم وادلفاصل وحالة 

على محاس الطالب يف  للجسم واللهجةلظروف ادلادية اشنكن أن تؤثر  للطالب.

 22.اتباع التعليم

 اجلوانب النفسية )الروحانية(( ٕ
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 Thursan Hakim ,Belajar Secara Efektif,( Jakarta: Puspa Suara, 2005,),h.12 



 

من الذكاء وادلوقف وادلوىب والدافع  تتكون اجلوانب النفسية )الروحانية(

للطالب. الذكاء ىو كالنفسية اجلسدية لإلستجابة على ادلثَت أو التكيف مع البيئة 

وقف ىو أعراض داخلية تكون عاطفية يف شكل اإلرادة بالطريقة الصحيحة. ادل

23لإلستجابة بطريقة ثابتة على األشياء واألشخاص إرنابية كانت أو سلبية.
   

 العوامل اخلارجية  .ب

أن العوامل  كأحوال البيئة اليت تؤيد األنشطة التعليمية.ىي  العوامل اخلارجية 

 م لدى الطالب ىي :اخلارجية اليت تؤثر أنشطة التعل

 

 

 

 كشأن األسرة( ٔ

ألن البيئة  ،البشأن األسرة ىو كالبيئة الرئيسية يف حتديد نتيجة التعلم للط

. تطوير عملية التعلم وتربية أطفاذلماىتمام الوالدين لادلنزيلية اذلاديئة ىي البيئة فيها 

 على جناح تعلمهم.ويؤثر ذلك 
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 بيئة ادلدرسة( ٕ

األشياء اليت تؤثر  ومن. يف حتديد جناح التعلم مهم بيئة ادلدرسة ىي أمر

طريقة  التعليم، ادلنهج الدراسي، العالقة ىي  على جناح تعلم الطالب يف ادلدرسة

بُت ادلدرس والطالب والعالقة بُت الطالب وادلدرس، ادلواد الدراسية، والنظام الذي 

 يتم تطبيقو بادلتسق والثابت.

 ( بيئة اجملتمعٖ

 بنجاح التعلم. فاجملتمع ىو ةطالب اختيار بيئة اجملتمع ادلدعمرنب على ال

 74يف اجملتمع. الطالب ىو دورالعوامل اخلارجية اليت تؤثر على تعلم الطالب ألن 

ي ادلؤسسات التعليمية غَت الرمسية مثل دورات اللغة البيئة ادلدعمة لنجاح التعلم ى

غَت  ادلؤسسات التعليميةاألجنبية وتقدًن التوجيهات لالختبار وغَتىا. من خالل 

 يف اجملتمع، يرجى من أن ذلا تأثَت جيد على جناح التعلم لدى الطالب. الرمسية

 ج. تعليم اللغة العربية

تصال ويشتمل على اإلنسان وادلواد عند عمر ذناليك أن التعليم عبارة عن اإل

وادلرافق وادلعدات واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق األىداف 
                                                             

74
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hlm. 64. 



 

التفاعل بُت ادلعلم والطالب ىو عبارة عن سلسلة من األنشطة ادلوجهة أن  25التعليمية.

 إىل حتقيق األىداف التعليمية.

اليت كان تطورىا يف تطور اجملتمع  اللغات العادليةمن اللغة العربية إحدى 

يف هنر دجلة مية يستخدمها الدول السا والعلوم، واللغة العربية من اللغاتاإلجتماعي 

  26والفرات وجزيرة العرب.

أنو كمحاولة لتعليم الطالب يف تعلم اللغة  على لذلك يعّرف تعليم اللغة العربية

 ادلختلفة للحصول على أىداف التعليم ادلطلوبة.كميسر بتنظيم العناصر العربية وادلعلم  

 

 د. المواد التعليمية للغة العربية 

 " و "َكِم السَّاَعًة اَْو ِِف َايِّ َساَعةِ  موضوع ادلواد التعليمية يف ىذا البحث ىو "

ادلهارات ". ويف عرض ىذه ادلواد التعليمية، يطبق ادلعلم أربع  أَْعَما ل َناِف اْلَمْدَرَسِة َواْلبَـْيتِ 

 اللغوية، ىي مهارة القراءة والكتابة واإلستماع والكالم.

 . مهارة القراءةٔ
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Shvoong, “pengertianpembelajaranbahasaarab,”artikeldiaksespadatanggal 12 mei 2012 

darihttp://id.shvoong.com. Jam.00:54 wib. 
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Azhararsyad, bahasa Arab Dan MetodePengajarannya,(Surabaya: pustaka 

pelajar,2003),h.25. 

http://id.shvoong.com/


 

  27القراءة تعٍت استخالص ادلعٌت  من ادلادة ادلكتوبة وحتليل رموزىا.

 . مهارة الكتابةٕ

فكار، الكتابة ىي عملية معقدة، يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األ

وتصويرىا يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوا، ويف أساليب متنوعة ادلدى 

تعليم (. ٜٗٛٔ:Burnabyو  bellوالعمق والطالقة مع عرض تلك األفكار بوضوح )

الكتابة ىو أيضا عملية التطوير مبراحل عديدة كما يتعلم الطفل كالما وكتابة 

(emig :ٜٔٛٔ.)28 

 

 . مهارة اإلستماعٖ

( أن اإلستماع ىو عبارة عن عملية يعطى فيها ٜٔ:ٜٙٛٔيرى تاريغان )

حيث إنو  ادلستمع اىتماما خاصا للطرف اآلخر، حيث يعترب االستماع مهارة وفنا،

يعتمد على عملّيات معّقدة، نظرا لضرورة تآزر كل من التفكَت والسمع مع بعضهما 

 البعض.
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Ghazali,Syukur. Pembelajaran dengan keterampilan berbahasa dengan pendekatan 

komunikatif-interaktif. (Bandung;PTRefika Aditam. 2010),h.207 
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 . مهارة الكالمٗ

مهارة الكالم ىي القدرة على نطق األصوات أو الكلمات للتعبَت عن 

يذكر يف ادلراجع األخرى أن الكالم ىو القدرة على تكوين أشكال األفكار واآلراء.  

 لة من الكلمات اليت تساعد يف التعبَت عن الشيئ أثناء احلوار.النحوية وسلس

 

 

 

 

 

 

 ه. عناصر تعليم اللغة العربية

 . األىدافٔ



 

 .من خرباتوبعد أن زنصل عليها الطالب  كية الثابتةالتغيَتات السلو التعلم ىو 

 ىذه اخلربات ىي اليت اكتسبها الطالب من خالل التفاعل مع البيئة من اخلربات ادلخطة

 ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي : 29أو غَتىا.

 ( إتقان عناصر اللغة من ناحية األصوات وادلفردات والتعبَت والًتكيب.ٔ

 ( استخدام اللغة العربية يف االتصال الفعايلٕ

الثقافة العربية، سوء يف شكل أفكار ادلتحدثُت، والقيمة والعادات واألخالق فهم ( ٖ

 والفن.
30

 

 . ادلعلمٕ

لتعليم. أما األشياء ادلؤثرة فهي ادلعلم ىو شخص مؤثر كعنصر يف أنشطة التعلم وا

 السلطة األكادشنية وغَت األكادشنية، الصحة الوجدانية والعقلية.

 

 . الطلبةٖ
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Muhammad  Syarif sumantri.Strategi pembelajaran.( Jakarta:Rajawali Pers.2016) Cet.2,h. 
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Muradi Ahmad, Pembelajaran Menulis  Bahas Arab,(Jakarta: Prenada Media Grup.2015) 

cet.1 h.6. 



 

الطلبة ىم أعضاء اجملتمع زناولون يف تطوير إمكاناهتم من خالل عملية التعلم يف 

 مستوى من مستويات التعليمية ادلعينة.

 ادلدخل. ٗ

قيق األىداف التعليمية. وادلدخل ىو كالرأي الطريقة ادلستخدمة لتحادلدخل ىو 

 يف سياق أوسع.

 . ادلادة التعليمية٘

" َكِم السَّاَعًة اَْو ِِف َايِّ َساَعِة " و" أَْعَما ل َناِف اْلَمْدَرَسِة ومن ادلادة ادلبحوثة ىي 

 َواْلبَـْيِت ".

 . طريقة التعليمٙ

ادلواد التعليمية لتحقيق  إن الطريقة ىي خطوة منهجية يستخدمها ادلعلم يف تقدًن

مهمة يف عملية التعليم. كما يرى محداين  الطريقةوبالتايل فإن األىداف التعليمية. 

(، " أن طريقة التعليم ىي اخلطوة اليت يستخدمها ادلعلم يف تقدًن ادلواد ٕٔٔٓ:ٓٛ)

  31التعليمية".

 . الوسائل التعليميةٚ
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أن الوسائل ىي مكونات ادلوارد التعليمية أو ادلركبات ادلادية تتضمن  Gagneعند 

وبالتايل فإن  32التعلم. فيز الطلبة يف عمليةفيها ادلادة التعليمية يف البيئة ادلدرسية  وحت

الوسائل مهمة يف عملية تعليم اللغة العربية ألهنا كادلادة الداعمة لتسهيل فهم ادلواد 

 ادلدروسة.

 . التقوًنٛ

" قيمة".   valueالفعل " وىي من أصل evaluation التقوًن يف اللغة اإلجنليزية "

" تتعلق بادلتعقدات حول شيئ جيد أو سيئ، صواب أو خطأ، قوي أو  value كلمة "

ضعيف. يوضح التعريف أعاله، أن التقوًن ىو عملية جلمع البيانات وحتليلها وتفسَتىا 

  33بطريقة منهجية. 

 و. وظائف تعليم اللغة العربية وأهدافها

 وظائف تعليم اللغة العربية. ٔ

 وظائف لغوية كوظائف االتصالية، منها: ٛ(، ىناك ٜٙٚٔ) wilkinsيرى 

 ( وظيفة تعبَتيةٔ

                                                             
37

Ramayulis, ilmu pendidikan Islam, ( Jakarta: Kalam Mulia,2002), h..222-223. 
33

 Imam Asrori Dkk. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,2012) Cet.3,h. 

2-3 



 

 ( اإلنضباط األخالقي أو التقوًنٕ

 ( ادلناقشة )الشرح، البيان، وادلعارضة(ٖ

 ( التحقيق )التعبَتات التطبيقية وتقدًن األمثلة(ٗ

 ( العواطف الشخصية٘

 العالقات العاطفية( ٙ

 ( العالقات الشخصيةٚ

تعمل اللغة العربية كأداة اإلتصال. جبانب إىل أهنا كلغة الدين والعلوم، اللغة 

ة يف العربية ىي ادلادة التعليمية الرئيسية يف ادلدارس وىي أداة لتطوير نفس الطلب

 اجملاالت اإلتصالية والعلوم.

 

 

 . أىداف تعليم اللغة العربيةٕ

العلوم العربية وادلهارات اللغوية تعليم اللغة العربية ىي إتقان  من ىدافأن األ

34للحصول على أربع ادلهارات اللغوية، ىي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
  

                                                             
34

Bustami A Gani, Al ArabiyahBinnadzij,(Jakarta: PT bulan bintang,1207), hlm.16-17. 



 

 و. الدراسات السابقة

 : فجريانيت . اسمٔ

 Pecahan : تطبيق دنوذج التعليم التعاوين نوع مراجعة الدورة ىوري يف مادة " ادلوضوع

 ترومون الشرقية. ٕ" لطالب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

 ية: ادلقاالت العلم ادلصدر

: استنادا إىل نتيجة البحث، أن تطبيق دنوذج التعليم التعاوين نوع مراجعة  احملتوى

و  ٙ=  thitungىو زنصل على  ٘ٓ،ٓ= aمبستوى األذنية   الدورة ىوري

ttabel = ٔ،ٙٛ  وألن .thitung ≥ ttabel 6 ≥ 1668   فتكونH0  مرفوض وH1 

باستخدام دنوذج التعليم  مقبول. واخلالصة من ذلك البيان أن نتائج التعلم

التعاوين نوع مراجعة الدورة ىوري أحسن من النتائج بعدم استخدام دنوذج 

التعليم التعاوين نوع مراجعة الدورة ىوري. وصلت نتائج التعلم إىل 

مراجعة الدورة ، واالستنباط منها أن استخدام  دنوذج التعليم ٙٗ،ٛٛ%

 لطلبة.قادر على ترقية نتائج التعلم لدى ا هوري



 

أن منهج البحث ادلستخدم ىو ادلنهج شبو التجرييب باستخدام ثالثة االختالف : 

فصول، فصلُت للفصل التجرييب وفصل واحد للفصل ادلراقيب. بينما ىذا 

البحث من نوع البحث اإلجرائي للصف الدراسي باستخدام فصل 

 واحد بدورتُت.

 Ni Made Marteni Dewi , Desak Putu Parmiti, Putu Nanci R:  . اسمٕ

 IPAعلى نتائج التعلم  مراجعة الدورة هوري: تأثَت دنوذج التعليم التعاوين  ادلوضوع

للعام  Bulelengلطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية األىلية 

 .ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدراسي 

 Jurnal mimbar PGSD Unuversitas Pendidikan Ganesha  Jurusan:  دلصدرا

PGSD (vol:2 no:1 tahun 2014)    
 ipa: يهدف ىذا البحث إىل معرفة االختالف اذلام بُت نتائج التعلم  ىاحملتو 

ونتائج التعلم  مراجعة الدورة هوريباستخدام دنوذج التعليم التعاوين 

اذلام يف  لطريقة التقليدية. دلت نتائج البحث أن ىناك االختالفباستخدام 

 Bulelengنتائج التعلم لطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية األىلية 

، فيحصل على tاالختبار نتيجة . استنادا إىل ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓللعام الدراسي 



 

thitung ٗ،ٗٙ  وttabel  =ٖٚ % واخلالصة من  .ٗٚ،ٔ ٘مبستوى األذنية

مراجعة الدورة عليم التعاوين . ودنوذج التttabelأكرب من  thitungذلك البيان أن 

لطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة  IPAلو تأثَت على نتائج التعلم  هوري

 .ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓللعام الدراسي  Bulelengاإلبتدائية األىلية 

 postمع تصميم  التجرييب semuاالختالف : أن منهج البحث ادلستخدم ىو ادلنهج 

test oly control group desainلبيانات باستخدام اإلحصاءات . وحتليل ا

 .separated variansمع رمز  tالوصفية واإلحصاءات االستنتاجية اختبار 

بالتعاون مع بينما ىذا البحث من نوع البحث اإلجرائي للصف الدراسي 

–مدرس اللغة العربية. واألسلوب ادلستخدم ىو األسلوب النوعي 

 الوصفي.
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