
على  TAI ( Team Accelerated Individualization (م التعاوني نوعتأثير طريقة التعلّ 

  انوية هداية المستفيدالمدرسة الثّ بإستيعاب المفردات لدى تالميذ الصف السابع ب 

  ٢٠١٦/٢٠١٨كوتا بومي المبونج الشمالية 

  

  لة علميةارس

كليّة الّرتبية والتعليم  مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

  

 إعداد

  سوسي فطري يانتي ا.ل

١٣١١٠٢٠٠٣٨ 

  قسم تعليم اللغة العربية

  

  

  

  

  

  

  كلّية الّرتبية والتعليم

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

  م ٢٠١7هـ / ١٤٣7



 

 ب 

 

على  TAI ( Team Accelerated Individualization (م التعاوني نوعتأثير طريقة التعلّ 

  انوية هداية المستفيدالمدرسة الثّ بإستيعاب المفردات لدى تالميذ الصف السابع ب 

 ٢٠١٦/٢٠١٨كوتا بومي المبونج الشمالية 

  

  لة علميةارس

كليّة الّرتبية والتعليم  مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

  

 إعداد

  ا.ل سوسي فطري يانتي

١٣١١٠٢٠٠٣٨ 

  قسم تعليم اللغة العربية

  

  

  الّدين املاجستريندوس أمري ر و تكالدّ  األستاذ:  املشرف األول

  املاجستري احلميد، عبد احلاجّ  تورندوسالدك األستاذ: املشرف الثاىن 

  

  

  كلّية الّرتبية والتعليم

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

  م ٢٠١7هـ / ١٤٣7
 



 

 ج 

 

 اْلَبْحثِ  صُ َلخَّ مُ 

 اِب عَ يْـ تِ سْ ى إِ لَ عَ  TAI Team Accelerated Individualization عُ وْ نَـ ِ◌  يّ نِ اوُ عَ التـَّ  مِ لُّ عَ التـَّ  ةِ قَ يْـ رِ طَ  رُ يْـ ثِ أْ تَ 

 ةُ يَّ الِ مَ ج الشّ ونْ بُ مْ َال  يْ مِ وْ ا بُـ تَ وْ كُ  دِ يْ فِ تَ سْ مُ الْ  ةُ ايَ دَ هِ  ةِ يَّ وِ انَ الثَّ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ بِ ب  عِ ابِ السَّ  فِّ الصَّ  ذِ يْ مِ َال ى تَ دَ لَ  اتِ دَ رَ فْ مُ الْ 

2016/2017 

 ِإْعَدادُ 

 يتِ انْ يَ  ِفْطِري يوسِ سُ 

  
اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ِهَدايَُة اْلُمْسَتِفْيِد ُكْوتَا بـُْوِمْي َالْمُبوْنج الّشَماِليَُّة أَ  ةُ ثَ احِ لبَ ا اْ اهَ رَ جْ  أَ ِيت الَّ  اتِ ظَ حَ الَ ملُ ى اْ لَ عَ  اءً نَ بِ وَ   سَ رِّ دَ املُ  نَّ يف ِ

، ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  اتِ ارَ هَ  املَ ا ِيف د� جِ  ةٌ رَ ثـِّ ؤَ مُ  ذِ يْ مِ الَ لتَّ لِ  ةِ يَّ يمِ لِ عْ التـَّ  ةِ يَّ فِ لْ  اخلَ ِيف  اتُ فَ الَ اخلِ  تِ انَ كَ َو  .اتِ دَ رَ فْ املُ  يمِ لِ عْ تَـ  دَ نْ عِ  بْ سَ حَ فَ  ةَ مجََ رْ التـَّ  ةَ قَ يْـ رِ الطَّ  مُ دِ خْ تَ سْ يَ 

ُمْوذَِج فَرِْيٍق ُمْشِكَلُة َهَذا اْلَبْحِث وَ . ةً ضَ فِ خَ نْ مُ  جُ ئِ تاَ النَّ  نَ وْ كُ تَ  ىتَّ , حَ اتِ دَ رَ فْ املُ  مِ هْ ى فَـ لَ عَ   ةً اصَّ خَ وَ  ٌر ِيفْ َطرِيـَْقِة التـََّعلُِّم التـََّعاُوِينّ بَِن ِهَي َأُهَناَك تَْأثِيـْ

ُمْفَرَداِت َلَدى َتَال ُمْستـََعاٍن ِبالشَّْخِص َعَلى ِاْسِتيْـ    ا بـُْوِمْي. ِمْيِذ الصَّفِّ السَّاِبِع ِمَن اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة ِهَدايَُة اْلُمْسَتِفْيِد ُكْوتَ َعاِب اْل

َعلُّمِ  ْريِ ثِ أْ تَ  َمْعرَِفةِ لِ  ا اْلَبْحثُ ذَ هَ  فُ ادُ هْ أوَ     َتَالِمْيذِ  اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة َلَدى مِ لُّ عَ تَـ  نـََتاِئجِ  ىلَ عَ بَِنُمْوذَِج َفرِْيٍق ُمْستـََعاٍن ِبالشَّْخِص  ِين اوُ عَ التـَّ  التـَّ

ِد ُكْوتَا بـُْوِميْ اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ِهَدايَُة  طَرِيـَْقُة التـَّعَلُِّم التـََّعاُوِينّ بَِنُمْوذَِج فَرِْيٍق  يَ هِ  ا الَْبْحثِ ذَ هَ  ِيفْ  ةُ مَ دَ خْ تَ سْ مُ الْ  ةُ قَ يْـ رِ الطَّ وَ  .ْاألَْلَوانِ ِة ادَّ مَ ِيفْ  اْلُمْسَتِفْي

 َىل إِ  اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ِهَدايَُة اْلُمْسَتِفْيِد ُكْوتَا بـُْوِمْي اّلِذي ُقسِّمَ  السَّاِبِع ِمنَ  فِّ الصَّ  ِيفْ  ثُ حْ بَ الْ  َهَذا يرَ جْ أَ  دْ قَ وَ  .(TAI) ُمْستـََعاٍن ِبالشَّْخصِ 

ِمي. وَ تَـ عَ وْ مُ جمَْ  ْخِتَبارِ  يَ هِ  ةُ مَ دَ خْ تَ سْ مُ الْ  تُ اوَ دَ اْألَ ْنيِ َوُمهَا الَفْصُل التَّْجرِْيِيب َواْلَفْصُل التََّحكُّ َعاِب  مِ لُّ عَ تَـ  جِ ائِ تَ نَـ  اسِ يَ قِ لِ  يْ دِ عْ بَـ الْ وَ  يْ لِ بْ قَ الْ  َأْسِئَلُة اإلِْ ِاْسِتيـْ

  .tِر ابَ تِ خْ اِ  امِ دَ خْ تِ اسْ بِ  يّ ائِ صَ حْ اْإلِ  لِ يْ لِ حتَْ  ةِ قَ يْـ رِ طَ بِ  تُـَهااجلََ عَ مُ  مُّ تِ تَ  مَّ ثُ فَـ  اتِ انَ يَ بَـ الْ  عِ مجَْ  دَ عْ بَـ اْلُمْفَرَداِت. وَ 

  

ْخِتبَارِ  اْلُمتَـَوسَِّطةَ  ةَ مَ يْ قِ الْ  نَّ أَ  َعَلىاْلَبْحِث  جِ ائِ تَ نَـ  َواْلَمْعُرْوُف ِمنْ   مُ دِ خْ تَ سْ يَ  يذِ الَّ  68,75 َوِهيَ  ِيب يْ رِ جْ التَّ لِْلَفْصِل  يْ دِ عْ بَـ الْ  ِيفْ اْإلِ

َعاُوِينّ بَِنُمْوذَِج َفرِْيٍق ُمْستَـَعاٍن بِالشَّْخصِ  َقَة التـََّعلُِّم التـَّ َقِة  امِ دَ خْ تِ سْ اِ  نَ وْ دُ  55000 َواْلَفْصِل التََّحكُِّمي ِهَي  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  مِ يْ لِ عْ تَـ  ِيفْ  طَرِيـْ طَرِيـْ

 َوَصَلتْ وَ لِْلَفْصِل التَّْجرِْيِيبْ  38,25 لِ دِ عْ مبُِ  ةِ مَ يْ قِ الْ َعَلى  ةٌ ادَ يَ زِ  اكَ نَ هُ وَ  ،ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  مِ يْ لِ عْ تَـ  ِيفْ  التـََّعلُِّم التـََّعاُوِينّ بَِنُمْوذَِج فَرِْيٍق ُمْستَـَعاٍن بِالشَّْخصِ 

ْخِتَبارِ  ةِ نَ يْـ عَ  ِمنْ  ةِ لَّ قِ تَ سْ مُ الْ  ارِ بَ تِ خْ اْالِ  امِ دَ خْ تِ اسْ بِ  اتِ انَ يَ بَـ الْ َوَحتِْلْيُل  لِْلَفْصِل التََّحكُِّمّي. 18.125 َىل إِ   اِت يَّ ائِ صَ حْ اْالِ  SPSS بـَْرنَاَمجِ  ِيفْ  t اْإلِ

 ضَ فِ رُ فَـ  0,05< جيْ سِ  ِألَنَّ ِقْيَمةَ وَ  ،sig 2-tailed 0001  عَ مَ  3.488 ِإَىل  ةِ مَ يْ قِ ى الْ لَ عَ  لَ صَ حَ  0,05ِمبُْستَـَوى اْألََمهِّيَِّة  17,00

H0  َلَ بِ قُ و .HI  

ٌر ِيفْ  اكَ نَ هُ  نَّ أَ  َىل إِ  صَ لِ خنُْ  نْ أَ  نُ كِ ميُْ ىتَّ حَ   Team)َأْي  ِمْن َمنُْوذَِج فَرِْيٍق ُمْستَـَعاٍن بِالشَّْخصِ  ِينْ اوُ عَ التـَّ  التـََّعلُّمِ  َطرِيـَْقةِ  امِ دَ خْ تِ اسْ تَْأثِيـْ
Accelerated Individualization)   ََعاُوِينْ بَِنُمْوَذِج  امَ دَ خْ تِ اسْ  نَّ أَ  ِإَىل  ِشيـْرُ يُ  اذَ هَ وَ  ِاْسِتيْـعَاِب اْلُمْفَرَداِت. ىلَ ع َقِة التـََّعلُِّم التـَّ طَرِيـْ

َعاٍن بِالشَّْخصِ  ِمَن اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ِهَداَيُة اْلُمْسَتِفْيِد  عِ ابِ السَّ  فِّ الصَّ  ْسِتيـَْعاِب اْلُمْفَرَداِت َلَدى َتَالِمْيذِ إِ  ىلَ عَ  ارً يْـ بِ كَ  ارً يْـ ثِ أْ تَ  اهلََ  بُ لِ جيَْ  َفرِْيٍق ُمْستـَ

 .ُكْوَتا بـُْوِميْ 
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 ترجمة الباحثة

التاريخ  الغربية، يف فسيسرينطقة مب فوكونج فينينجاهان ناحية ليمونجيف قرية  باحثةال تولد

 سراويأ داء، للزوجني السيّ من ثالثة أشقّ  ةثالثال هي البنت، و 1996 سنة من سفتمبري 10

 . سورياينوالسيدة ليال

 :ةالتعليمي الّسرية

نطقة مب فينينجاهان ناحية ليمونج فوكونج مت االنتهاء من التعليم يف املدرسة االبتدائية .1

 .2007سنة  الغربية فسيسري

وواصلت إىل  2010املدرسة الثانويّة هداية املستفيد كوتا بومي وّمتت يف السنة  .2

 .2013املدرسة العالية هداية املستفيد كوتا بومي ومتّت يف الّسنة 

غة اللّ  تعليم يف قسم 2013 السنةمنذ  إنتان المبونججامعية رادين  ت يفدخل .3

 .عليموالتّ  الّرتبيةة كليّ ب العربية

 

إىل املدرسة العالية هداية املستفيد كوتا بومي,  بتدائية حّىت اإل ةرساملد اجللوس يفمنذ 

ذلك كانت الباحثة  انبوجب، ةالكشفيّ  ة تنشيق حركةممنظّ كانت الباحثة ناشطة يف جمال 

د قامت مبشاركة ا قفقط أل�ّ  ّرد ذلكمبج ليسو  ة مسابقة تالوة القرآن أيضا.يف منظمناشطة 

مسابقة افة و الكشّ  شاركت مسابقةاملقاطعات و النواحي و  مستوىيف  مسابقة تالوة القرآن

 ط يفانشال إىل مل تعد إنتان المبونج أّن الباحثةة رادين جامع جلوسها يفمنذ  الشعر. ولكن

 .ةالكشفيّ  ة تنشيق حركةممنظّ 

 

  

  



 

 ه 

 

 كلمة الّشكر والتقدير

    

 حىت باحثةللات واإلرشاد اتالتوجيه مقدّ  الذي الكون خالق العاملني، ربّ  هللا احلمد

للباحثة أن تتّم  ميكن أخرياف العميق، االمتنان معو  .األطروحة هذه كتابة نتهاءإ من نواتمكّ ت

 TAI Teamم التعاوين نوع تأثري طريقة التعلّ  "ة حتت عنوان األطروح هذهعلى كتابة 

Accelerated Individualization  على إستيعاب املفردات لدى تالميذ الصف السابع ب

الشروط  كمالمقدم إل  البحث هذا يقّدمو  ".كوتا بومي انوية هداية املستفيداملدرسة الثّ ب

بقسم تعليم الّلغة كليّة الّرتبية والتعليم  الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف

  العربّية.

فلذلك قالت  ،اجلهات مجيع من اتوالتوجيه مائالدع من يتجزأ ال لبحثا اهذقّدم 

 :إىل كرشّ ال الباحثة

يف  والتعليم الرتبّية كلية عميداملاجستري بوصفه  ،خري األنوار احلاجّ  كتورالدّ السّيد  .1

 .المبونج اإلسالمّية احلكوميّة إنتان رادين جامعة

 يف جامعة العربية تعليم الّلغة قسم ةرئيسإرلينا املاجسترية بوصفها  ةكتور الدّ  األستاذة .2

 .المبونج إنتان اإلسالمّية احلكوميّة رادين

أعطى  قد رف األّول الذيشندوس أمري الّدين املاجستري بوصفه املر و تكالدّ  األستاذ .3

 .ه األطروحةهذ إعداد يف اتوالتوجيه اتاإلرشاد

 قد رف الثاين الذيشاملاجستري بوصفه امل احلميد، عبد احلاجّ  تورندوسالدك األستاذ .4

 ه األطروحة.هذ إعداد يف ات أيضاوالتوجيه اتاإلرشادأعطى 

درسة الثانويّة مدير امل هصفو ب ،ماواردي إسحاق احلاجّ  كياهي  تورندوسالدك السيد .5

 .املدرسة تلك يف ثالبح إجراءيف  باحثةلل يسمح الذي هداية املستفيد كوتا بومي

 .لبحثا أثناء يف ساعد قد الذي العربية غةاللّ  ماّدة ممعلّ ك بييباحل سيف السيد .6



 

 و 

 

يف الشّقة وهّن دياه ديفيانا, ويونيتا إيكا ساري, وجوليانا أشكركّن على  يتدقااص .7

 عمليّة كتابة األطروحة.  يف افعو والد ساعدةامل

 واساعد هم قدولكنّ  واحد،ف واحدا ها الباحثةذكر ت أن ينميكن الومجيع النواحي اليت  .8

 .األطروحة هذه متامإ يف باحثةال

 

 سبحانه اهللا إىل العباداتك باإلخالص كتبت قّدمتها اليت اخلري كلّ  عسى أن تكون

 .لتعليما املساعدة يف جمال رتوفّ  أن وميكن مفيدة طروحةاأل هذه تكون أن عسىو  وتعاىل،

 

 2017 أبريل المبونج، بندر          

 باحثةال          

 

  سوسي فطري يانتي

        1311020038    

           

  

  

 

 

  

 

  



 

 ز 

 

  محتويات البحث

  أ  ......  ..........................................صفحة املوضوع .............

  ب  ......  ....................................مستخلص البحث..................

  ج  ......  ....................................املوافقة ............................

  د  ......  ....................................التصديق ..........................

  ه  ......  ...............................................شعار ................ال

  و .....................................................................  إهداء

  ز  ......  ....................................السرية الذاتية.......................

  ح  ......  ................................................... شكر وتقديركلمة ال

  ط  .....  ....................................حمتويات البحث......................

  ك  ....  ...................................قائمة اجلدول..........................

  ن  .....  ..................................................قائمة املالحق..........

 

    مةمقدّ ال:  الباب األول

 1...........................................توضيح املوضوع ..  .أ 

 4 ...................................... أسباب إختيار املوضوع  .ب 

 5 ............................................... البحثخلفية   .ج 

 9 .............................................. تقييد املشكلة   .د 

 10 .............................................. املشكلة حتديد  .ه 

 11 ............................................. مشكلة البحث  .و 

 12 ...................................... منافع البحث و أهداف  .ز 

  



 

 ح 

 

  : اإلطار النظري الثانيالباب 

 14 ........................................... اإلطار النظري   .أ 

 14 ...................................  طريقة التعّلم التعاوين .1

 14 ......................... ريف طريقة التعّلم التعاوين تع  ) أ

 15 ....... ين بنموذج فريق مستعان بالشخصطريقة التعّلم التعاو  .2

 15 ........................................... التعريف  ) أ

خصائص طريقة التعّلم التعاوين بنموذج فريق مستعان    ) ب

 18 .......................................... بالشخص

ين بنموذج فريق مستعان بالشخص خطوات طريقة التعّلم التعاو   ) ج

....................................................18 

مزايا وعيوب طريقة التعّلم التعاوين بنموذج فريق مستعان   ) د

 19 ......................................... بالشخص 

 21............................................ نتائج التعّلم .3

 21 ...................يف نتائج التعّلم ..............تعر   ) أ

 22 .............اللغة العربّية ................نتائج تعّلم    ) ب

 23..............................املفردات ................. .4

 24 ......تعرف املفردات ...............................  ) أ

 24 ....................أهداف تعليم املفردات .........   ) ب

 25 ...........األشياء اهلاّمة يف تعليم املفردات ...........  ) ج

 26 ................................ طرق تعليم املفردات   ) د

 27 ......................... استيعاب املفردات  مؤّشرات  ) ه



 

 ط 

 

 28 .................................... ار املفردات إختب  ) و

 29 ..............................  دراسات املواّد التعليميّة .5

 29  .........................................  الدراسات السابقة  .ب 

  31 .............................................  هيكال الفكر  .ج 
  

  البحث  هجا: من  الباب الثالث

 34 ..................................... الوقت ومكان البحث   .أ 

 34 ..............................................نوع البحث    .ب 

 35 .............السكّان والعينات .............................  .ج 

 36  ........................................  طريقة أخذ العينات  .د 

 36 ........................................... اختبار األدوات   .ه 

 37 ..............................  واألدوات طريقة مجع البيانات  .و 

 37....طريقة مجع البيانات ................................. .1

 38 .............................................. األدوات  .2

 38 ................................  اختبار األدواتطريقة حتليل   .ز 

 38...الصالحّية ........................................... .1

 38 .............................................. املوثوقّية  .2

 39 ....................................... مستوى الصعوبة  .3

 39 ........................................ الّطاقة املختلفة  .4

 40 ........................... طريقة حتليل بيانات نتائج البحث   .ح 

 40 ............................... اختبار املتطلّبات الفرضّية  .1

  47 ........................................ اختبار الفرضّية  .2



 

 ي 

 

  : نتائج البحث والمناقشة  الباب الرابع

 51 ......... هداية املستفيد كوتا بومي املدرسة الثانوّيةنظرة عاّمة عن   .أ 

 52 ...................................  البيانات عن نتائج البحث  .ب 

 53 ............................. عن نتائج البحث  حتليل البيانات  .ج 

  

  االختتامو  الخالصة, واإلقتراحات, الباب الخامس:

 73  ..................................................  الصةاخل  . أ

 74 ...............................................  االقرتاحات  . ب

 75 ................................................... االختتام  . ج

  قائمة المراجع

  المالحق

 

 

 

   



 

 ك 

 

  الباب األول 

  المقدمة

  الموضوعأ. توضيح 

بعض املصطلحات الشائعة  ةقّدم الباحثتمضمون هذا البحث  ةشرح الباحثتقبل أن   

املوجودة اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها واإلبتعاد عن اخلطأ يف 

 TAI )Teamالتعاوني نوع  التعلم طريقة تأثير فهمها. واملوضوع هلذا البحث هو

Accelerated Individualization(  على إستيعاب المفردات لدى تالميذ الصف السابع

  . ب المدرسة الثانوية هداية المستفيد كوتا بومي المبونج الشمالية

   : هي البحث هذا يف املوجودة الشائعة واملصطلحات

  . التأثري1  

 اليت األشياء أو األشخاص( شيء عن الناشئة أو القائمة من قوةال" هو تأثري      

 التغيري إحداث إىل أدت اليت اإلجراءات أو هوداجل وهي. 1الفعل أو والثقة، الطابع، تشكل

 .األصلية حالته من شيءال إىل

 

  

  . الطريقة 2  

 مبعىن Metaكلمة  من تشتمل اليت" methodos" كلمة منه الطريقة هذ ستمدتو       

 إىل الطريق أو الطريق يعين الطريقة. املسار أو الطريق يعين ما وهو hodos كلمة مع ،املرور

   2.دفاهل لتحقيق السعي أو اجتاز أن

  . التعلم3  

                                                   
1Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 747. 
2 Ibid, h. 740   



 

 ل 

 

 تعلمال. التعلم بيئة يف التعلم ومصادر املعلم مع التالميذ تفاعلال عملية هو التعلم     

 ومزاجه، املهارات من والتمكن واملعرفة العلوم اكتساب عملية تكون أنب املعلم مساعدة هو

  .التالميذ على واملعتقدات املواقف تشكيل وكذلك

   )TAI )Team Accelerated Individualizationالتعاوني نوع . 4  

 من واحد نوعهو  )TAI )Team Accelerated Individualizationالتعاوين نوع      

 بتنفيذ أيضا. ا�موعة يف الفردية املساعدة تقدمي عن فضال ترمجتها ميكن التعاوين، التعلم

 املهمة النقطة واحد. متجانسة غري صغرية جمموعات إىل التالميذ وتنقسم التعاوين، التعلم

 3للتالميذ.  ةاألكادميي قدرةال هي هنا

 

  

  . اإلستيعاب 5  

 إلتقانا اولةاحمل أو سلوباأل أو عمليةال يعين "السلطة" كلمة من اإلستيعاب    

اإلستيعاب من  واملراد باإلستيعاب هنا يعين  4.ستخداماال على القدرة أو فهمال الفعل،

 بومي كوتا املستفيد هداية الثانوية املدرسة ب السابع الصف تالميذ لدىاملفردات العربية 

  . الشمالية المبونج

  . المفردات العربية6  

 تظهر اليت أكثر أو حرفني من تتكون كلمةال أو النطقاملفردات وهي  املفردة مجعها  

   5.العادات أو ،الفعل ،اإلسم معىن

                                                   
3Robert E. Slavin, Cooperative Leaning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h. 187  
4Ibid, h. 534. 
5Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung:Pustaka 

Cendekia Utama, 2011), h. 29. 



 

 م 

 

 شفويا كان  سواء شخصبال املستخدمة املفردات من جمموعةوأما املفردات هي   

 وترتيب اآلخرين كلماتال تكوين دون الرتمجة فهم الذي يوصف �ا املعاين ووصف كتابةو أ

 6األحرف. 

 

 المبونج بومي كوتا المستفيد هداية الثانوية المدرسة  . تالميذ الصف السابع7  

  .الشمالية

يف قرية تاجنونج أمان كوتا بومي المبونج  املستفيد هداية الثانوية املدرسة وقعت  

هم التالميذ  املستفيد هداية الثانوية املدرسة  السابع الصف تالميذالشمالية. وأما 

تلميذا وينقسم  40. وعددهم 2016/2017والتلميذات اليت تيعلم فيها العام الدراسي 

  . البحث موضوعل أ والفصل ب  تكونا إىل فصلني الفص

 أكثر ناقشةاملو  لكشفمن التعريفات السابقة  أن مراد هلذ البحث هو  نستنبطو   

   TAI (Team Accelerated  Individualization)نوع  التعاوين التعلم طريقة تأثري حول عميقا

 كوتا املستفيد هداية الثانوية املدرسة  السابع الصف تالميذعلى إستيعاب املفردات لدى 

  .الشمالية المبونج بومي

  ب. أسباب إختيار الموضوع 

  وأما أسباب إلختيار هذا املوضوع فهي:  

 بدأت TAI (Team Accelerated Individualizatin)أن طريقة التعلم التعاوين نوع . 1  

 التدريس طرق جتعل اليت املشاكل حتل أن ميكن اليت الفردية التدريس لتصميم حماولة أ�ا على

 إلدارة املسؤولية وحتمل التعاوين التعلم فرق يف التالميذ جبعل وذلك فعالة غري تصبح الفردية

 التشجيع كل وإعطاء املشاكل، مواجهة يفبعضهم ببعض  مساعدة , وبانتظام وحتقق

                                                   
6Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  

h.109. 
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 من صغرية �موعات باشرةامل تعليماتال إعطاء من أنفسهم حترير للمعلم ميكن مث ،لتقدمهم

 املعلمني مع تفاعل التالميذ عند لتسهيل .متجانسة غري فرق من متجانسة املستمدة التالميذ

  .هموزمالئ

اللغة  متعلم كل �ا يستعيب أن جيب اليت اللغة عناصر هي العربية املفردات .2  

 يف. ةيداجل اللغة باستخدام التواصل يف هاراتامل اكتساب أجل من) ةعربيال( األجنبية

 وهي األربع اللغوية املهارات نفهم املهمة األساسية هناك املفرداتأن  اللغة إستيعاب

 على كبريا اعتمادا تعتمد شخصال لغة كفاءةو  ).والكتابة والقراءة الكالمو  االستماع(

  . املفردات إستيعاب

  ج. خلفية البحث 

 مليون 200 من أكثر العامل يف املستخدمة الرئيسية اللغات إحدى هي العربية اللغة  

  7.دولة 20 عند رمسيا اللغة هذه وتستخدم. إنسان

 اإلجنليزية ومها ، اآلن حىت احلديثة الدولية اللغة من الثنني العربية تكون بالتوازي  

 للجهود اهلائلة العربية املسامهة هو وذلك ،0،1،2،3،4،5 األرقام فإن ،. فاحلقيقةوالفرنسية

  .واقعيال غري الروماين على والكتابة العد أرقام تسهيل إىل الرامية

 األرقام" األرقامتلك  وتسمى اإلجنليزية، اللغة قاموس كل يف السبب هو هذاو   

  8.إنكاره ميكن ال العربية دولية يثبت وهذا". العربية

 يف رمسية كلغة العربية اللغة يستخدم كان ،1973 عامال يف تطورها، من مرحلة يفو   

 اعتبارهاوجبانب  .نفسها العربية اللغة وضع حتسني الوقت نفس يف واليت األمم، الثقة من بيئة

 اإلسالمي والكتاب اإلسالم، دين عن فصلها ميكن ال العربية اللغةكانت  عاملية، لغةك

                                                   
7Azhar Arsyad,Bahasa Arab:Metode dan Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004),h.1. 
8Ibid,h.11  
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كما قال تعاىل يف   .اللغوية واألناقة رتفاعاال لديها العربية باللغة القرآن يف مكتوب هو املقدس

 سورة الشورى: 

                                      

                  

  

 فائقة، وعناية اهتماما تتطلب اليوم العربية اللغة تعليم إذا كانت املبالغة من ليس و    

تكون  حىت. واخلاصأ العاممهما كانت  العايل، التعليم مؤسسات إىل أساسية من بدءا

 فقط وليس اخلارجية، مواضيعو  مناهجك العربية اللغة التعليم تشمل االندونيسية احلكومة

 األساس من الظل يف ليسوا الذين النظامي التعليم أيضا ولكن اإلسالم يتميز الذي التعليم

  والعالية.  الثانوية املدارس مثل

  

 من الرغم على. التالميذ لدى وتنميته القدرة مستوى إىل تعديلها جيب هاتدريس يفو     

 لديهم التالميذ من بعض ولكن ،املدرسة منفصل موضوع يف تأدرج قد العربية اللغة أن

 التعليمية اخللفية يف االختالفاتو  نفسها، العربية اللغة وادامل وفهم استيعاب يف صعوبةال

 التعاون ونقصان ،يف الفصل العربية اللغة دروس وقتعند   ةطاالنشإىل  يؤثر أيضاللتالميذ 

 وليس جدا، رتيبة تزال ال ملعلم با املستخدمة الطريقة وكذلكوغريهم.  التالميذ املاهرين بني

 هداية الثانوية املدرسةيف  التالميذ قدرة لتعزيز جدا داعمة املعلم خلفية كانت تأثريا أقل

, وأن املعلم اللغة العربية يتخرج من معهد دار النجاح بوغور ومل يستمر بومي كوتا املستفيد

  إىل الدرجة األعلى. 

 يزال ال ناوككوتا بومي   الدين أساس وزارةسنوات حتت  5وقام هذا املدرسة قدر     

 املواد هيو  العربية اللغة مادة يف يف هذه املدرسة املالحظات إىل واستنادا. اخلاص القطاع



 

 ع 

 

 وكانلواجبة. وعند تعليمه أن املعلم يصنع اإلعداد بنفسه لعدم الكتاب اخلاص للتعليم. ا

كل فصل و حصتني فحسب. ومناهج تعليم  يف األسبوع مرتني الوقت املستخدمة فقط

ملعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية والطريقة العامة املستخدمة  13اللغة العربية هي املناهج 

 اإلندونيسية إىل رتجمي مث ملوادا شرحي هداية املستفيد كوتا بومي هي الطريقة الرتمجة, فاملعلم

   .للتالميذ فحسب الواجبة وإعطاء

 التعلم. التعاوين التعلم الباحثة تتنطبق ،وليحل هذه املشكالت    

 من صغرية جمموعات من يتكون الذي واملنظم املنهجي التعلم ذاته حد يف هو التعاوين

  .املنشود اهلدف لتحقيق املشرتك التعاون

 األكادميية التعلم نتائج ترقية أن ميكن اليت التعاوين التعلم أساليب من فائدة

 التالميذ بني الطيبة والعالقات الزمالء مع اجليدة والعالقات املشكالت، وحل ،التالميذ

  .واملدرسة واملعلمني

 STAD (Student  طريقةال ذلك يف مبا منالطريقة العديد لديها التعاوين التعلم

Team Achievement Divisions) و الطريقة ,(TGT (Turnamen Game Tim)  والطريقةCIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition)  ولكن الباحثة ستطبق الطريقةTAI 

(Team Accelerated Individualization)  يف التعلم التعاوين ترى الباحثة أن بإستخدام هذه

الطريقة قادرة على ترقية نتائج مهارات التالميذ يف إستيعاب املفردات, والقراءة, ويرجى لرتقية 

  تعلم التالميذ اجليدة. 

 ذوي 5- 4 أعضاء عدد من جمموعات إىل التالميذ تقسيم يتموهذه الطريقة 

 يف فردي بشكل املواد تعلم التالميذ من الفئات هذه من كل يف متجانسة غري قدرات

  .املوضوع ملعرفة البعض بعضهم ملساعدة معا تعمل أن وجيب متجانسة غري جمموعة



 

 ف 

 

 مساعدة عن مسؤوال رئيسا عني الذي عاليةال قدرةال مع التالميذ من جمموعة كل

 ا�موعات من عليها التغلب ميكن ال كان إذا. املوضوع لفهم آخرين وأصدقاء اجلماعة

  .املعلم من يطلب أن للتالميذ يسمح ساعد،امل

 استكمال عن املسؤولة هي التالميذ فهم على كبري بشكل تؤثر األقران املعلم دور

 أكثر تصبح الظروف مباشر غري بشكل يتحقق أن حبيث املعلم، من املناورات من وحتقق

  .التالميذ لدى التعلم عملية التعلم نتائج يف فعالية
  

وأكثر منهم   الصف، يف التالميذ إىل نشاط ؤثري التعليمية اخللفية يف االختالفاتو     

 ال العربية التالميذ تعلم نتائج أن إىل املتاحة البيانات وتشري .االبتدائيةيتخرجون من املدرسة 

  .مرضية غري تزال

 تشمل احلالة هذه يف الدراسي الفصل متحاناتاال نتائج قيمة خنفاضدليل على إو     

إستيعاب املفردات, املهارة اإلستماع, املهارة القرائة. املهارة الكالم, و املهارة  تعلم قيمة على

  الكتابة. 

 العام من األول الدراسي الفصل متحاناال يف العربية اللغة دراسة نتائج قيمةو    

  :التايل النحو على 2015/2016 الدراسي

  

  1اجلدول 

-2015املدرسة الثانوية هداية املستفيد كوتا بومي  8نتائج التالميذ يف املادة اهلواية الصف 

2016. 
NO Interpal Kelas Jumlah Persentase Ket 

VII A VII B 
1 81-90 6 4 10 25 52,5% belum 

tuntas (21 
peserta didik) 
47,5% tuntas 

2 71-80 4 5 9 22,5 
3 61-70 4 5 9 22,5 
4 51-60 3 3 6 15 



 

 ص 

 

5 0-50 3 3 6 15 (19 peserta 
didik) Jumlah 20 20 40 100 

 
 Buku legger nilai ujian semester ganjil tahun 2015/2016 bidang studi : المراجع

bahasa Arab  kelas VII MTs Hidayatul Mustafid Kotabumi. 
 

الذين هم من منتصف الفصل الدراسي،  لتالميذلاستنادا إىل جدول الدراسة 

 يشيع اليت العربية تعلم .٪52والذي يتضمن قيمة خمرجات التعلم اليت مل يتم إكماهلا بقدر 

 أن يعين وهذا. واجبال تقدمي وكذلك والتدريبات واملناقشة تقنيةال حماضرات استخدامها

 التعلم نتائج ترقية على قادرة طريقة تكن مل ولكن اختلفت، وقد باملعلم املستخدمة الطريقة

 . العربية التالميذ

  
  

  د. تقييد المشكلة 

املدرسة الثانوية  يف حتدث اليت مشكلة الباحثة تحدد املشكلة، خلفية من نظرا

 العربية اللغة أن يعتقدون التالميذ ألن فعالية أقلوهي أن تعلم اللغة العربية  هداية املستفيد

 احلد تصل مل/ نسبيا منخفضة تزال ال التالميذ من الدراسة املتوسط يف قاسيا درسا هي

  . كتمالاال  معايري من األدىن

 على النشاط التالميذ جدا مؤثر للتالميذ التعليمية اخللفية يف االختالفات كانت

 إلقاء تقنيات يستخدم يزال ال العربية اللغة يمعلم من املستخدمة الطريقة عن فضال

   .والواجبات احملاضرات

  ه. تحديد المشكلة 

 أوجه إىل وبالنظر الباحثة تحدد أن ميكن اليت املشاكل بعض إىل االنتباه مع  

 عزل الباحثة لدعم واألموال والوقت واملعارف املهارات من كل يف الباحثة من القصور

  : املشكلة



 

 ق 

 

 هو التعاوين التعلم طريقة من TAI الدراسة النوع هذا يف ،TAI طرق التعاوين التعلم  

 بدور القيام على قدرة أكثر هو الذي التالميذ يوجد حيث موعةا� يف التعلم الطريقة

 يف حظا األقل اآلخرين التالميذ ملساعدة فردي بشكل األقران املعلم تعيني يتم/ مساعد

   9. واحدةال موعةا�

 وهي:  TAI طريقةال للخطوات بالنسبة أما  
a) Team, b) Placement Test, c) Student Creative, d) Team Study, e) Team Score 

and Team Recognition, f) Teacing Group, g) Fact Test.10 

 يتضمن الذي العربية اللغة لتعلم نتيجة هو هذا البحث يف املقصودة التعلم ونتائج    

. الكتابة املهارات و, الكالمو  القرائة املهارات ،اإلستماع، املفردات من التمكن التعلم قيمة

 إستيعابعلى احليوية الدروس بعض تعلم نتائج على فقط الباحثة تركز  احلالة هذه يف ولكن

  . املفردات

  

  و. مشكلة البحث 

  : التايل النحو على املشكلةمبشكلة  الباحثة تأشار  املشكلة حتديدو  خلفية على وبناء    

إستيعاب املفردات التالميذ الفصل  يف التعاوين التعلم TAI نوع بني كبري تأثري هناك هل

 الدراسي العام من املدرسة الثانوية هداية املستفيد الثاين الدراسي  السابع ب

  ؟" 2016/2017

  

  ز. أهداف البحث وفوائدها

                                                   
       9 Wan Syafi’i , Rosmaini S, dan Rofika Setyari, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Team Assisted Indivialization (TAI) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan  Hasil Belajar Sains Biologi 
Siswa Kelas VII A SMPN 4 Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu  Tahun  Ajaran 2011/2012 . 
Jurnal Biogenesis,Vol. 9, Nomor 1, (Juli 2012), h. 22-23.  
       10 Anita Lie, Cooperatif Learning. (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), h. 168 
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  . أهداف البحث1

يف املادة اللغة  team accelerated individualizationملعرفة الطريقة التعلم التعاوين أ). 

  ؟2016/2017العربية السابع ب املدرسة الثانوية هداية املستفيد عام الدراسي 

ب). ملعرفة احلصول على نتائج إستيعاب املفردات يف املادة اللغة العربية الفصل 

 اسيالدر  عام املستفيد هداية الثانوية املدرسة على اإجيابي اتأثري  يؤثر والسابع ب 

  ؟2016/2017

 team acceleratedج). ملعرفة التأثري تطبيق الطريقة التعلم التعاوين نوع 

individualization ؟2016/2017 الدراسي عام املستفيد هداية الثانوية املدرسة  

  . فوائدالبحث2

 النحو على منها بعض الفوائد من العديد توفري يف البحث هذا نتائج من يرجى    

  :التايل

  نظريا ).1  

 التدريس الطريقة ونظريات اسرتاتيجيات نظرية لتطوير مفيدة تكون أن املتوقع ومن    

 ترقيةو  التعلم، أهداف لتحقيق سهلة هي اليت التدريس طريقة تستخدم سوف واليت والتعلم،

 هذا والتعلم التدريس العربية الدراسات جمال يف وخصوصا السنني، مر على التعليم نوعية

 .البحث

  ). عمليا2    



 

 ش 

 

    للتالميذ:     

 التعاون، لتنفيذ استخدامها ميكن التعاوين التعلم منوذج خالل من التجرييب التعلم مع    

 .التعلم حيث من وخاصة املشاكل، حل على صغرية جمموعات يف وخاصة

 

  

  للباحثة:  

 الدراسة ستكمالإل أطروحته يف وخاصة املعرفة، أو البصرية إضافة البحث هذه وجود  

  يف جامعة اإلسالمية رادين إينتان المبونج

  ح. نطاق البحث

 البحث موضوع.1    

 .2016/2017 الدراسي العام املستفيد هداية الثانوية املدرسةاللتالميذ االفصل السابع ب 

 ثالبح مكان. 2

  املستفيد هداية الثانوية املدرسة يفا البحث هذ أجريت

  

   



 

 ت 

 

 انيالثّ  الباب

  نظرياإلطار ال

  ّدراسات المكتبّيةال   . أ

   التعلم التعاوني طريقة .1

   التعلم التعاوني طريقةتعريف   ) أ

 group learning activity organized in such a way( "التعلم التعاوين هو
that learning is based on the socially structured change of information 
between learners in group in which each learner is held accountable for 
his or her own learning and is motivated to increase the learning of 

others( التعليم ينبغي أن  أنّ بمن مبدأ  ية املنظمةجمموعة األنشطة التعلم أي

فيها  حيث  يةيستند إىل تغيري املعلومات اجتماعيا بني جمموعات األنشطة التعلم

على حتسني أعضاء  عهم اخلاص به ويتم تشجيمسؤول عن التعل لهكل درس 

   11.ينم اآلخر يالتعل

معا يف ن و املتعلميتعلم فيها م اليت يم التعاوين إىل طريقة التعلييشري التعل

م يم. ينطوي التعلبعض يف التعلّ  على ومساعدة بعضهم مة لديهصغري  ةجمموع

مع القدرات  نيممتعلّ  5- 4جمموعة تتكون من عن التعاوين بشكل عام 

  ذات أحجام خمتلفة.  ةجمموعستخدم ي هناك من املختلفة و

صغرية لبضعة أسابيع أو  ةيف جمموع التالميذ قد يضعالتعلم التعاوين 

. ويف وقت سابق، يتم املقررختبار بشكل فردي يف يوم االختبار االأشهر قبل 

) كيف يكون 1على:  اتدريبتّ ال أو وجيهاتتالإعطاء جمموعات من املتعلمني 

 ،) كيفية طرح األسئلة اجليدة3 ،يداجلتفسري ال) كيفية إعطاء 2يد، اجلستمع امل

                                                   
11 Miftahul Huda, Cooperative Learning. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),  h. 29-33 
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جيدة على بطرق  ابعضم بعضنا احرت ابعض و  على ) كيفية مساعدة بعضنا4و

  أي حال. 

نشاط  ةشاركماحلرية للمتعلمني يف  من وتعطى هذا التعلم نتائج إجيابية

جمموعته يف بيئة التعلم التعاوين، وينبغي أن يكون املتعلمني مشاركني نشطني 

  . ااملساعدة بعضها بعض التعلموذلك من خالل جمموعة، ميكن بناء جمتمعات 

 Team Accelerated(نموذج فريق مستعان بالشخص  تعاوني منالالتعلم  طريقة .2

Individualization(   

  التعريف  ) أ

 نوع أحد هو  فريق مستعان بالشخص منوذج من التعلم التعاوين أسلوب

من  تغيري اجلوّ  وروح العلى حتفيز  راقادأنه من أساليب التعلم التعاوين اليت تعترب 

  .  12املتعلمني

هو التعلم من خالل  مستعان بالشخص فريق منوذج من التعلم التعاوين

   13.هملحصول على دور لفرص للمتعلمني الوتوفري  اتوفري املساعدة فردي

 5-4مع التعلم التعاوين من القدرة املتنوعة. وتتكون كل جمموعة من جي

   14ددة.احمل الواجبةالستكمال املواد التعليمية أو  همتعلمني ويتم تعيين

يف حماولة  فريق مستعان بالشخص منتعاوين بدأت وسائل التعلم ال

ي ميكن أن حتل املشاكل اليت جتعل طرق ذلتصميم منوذج التدريس الفردي ال

                                                   
12 Nita Rahmawati, Purwati Kuswarini Suprapto, “Penerapan Model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Indivialization (TAI) Pada Konsep Keanekaragaman Makhluk Hidup 
Di Kelas VII SMP Negeri 1 Parigi Kabupaten Ciamis. Biology Department Faculty of Educational 
Sciences And Teacher’s Training Siliwangi University Tasikmalaya. 

13 Ashar Cahaya Purnama, Perbedaan Hasil Belajar Menggunakan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Teams Assisted Individualization (TAI) Dan Tipe Student Achievement Divisions 
(STAD) Pada Mata Pelajaran Teknik Elektronika Dasar Kelas X Di SMK N Surabaya. Jurnal 
Pendidikan Teknik Elektro. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, 113 – 120. 

14 Miftahul Huda, Op Cit. h. 123. 
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التدريس يصبح غري فعال جبعل عمل التالميذ يف فرق التعلم التعاوين وحتمل 

تفتيش بصورة منتظمة، مما يساعد كل اآلخر يف مواجهة الدارة و لإلاملسؤولية 

، مث ميكن للمعلم حترير أنفسهم من إعطاء تقدموإعطاء التشجيع للاملشاكل، 

تجانسة من فرق املباشرة �موعات صغرية من املتعلمني املستمدة املتعليمات ال

   15تجانسة.املغري 

كل جمموعة   فريق مستعان بالشخص منوذج من التعلم التعاوين طريقة تعطي

همة توزع بالتتابع لكل عضو املمعا. النقاط  القيام �لتعني تاحملددة اليت  الواجبة

ربعة أل(على سبيل املثال، لدروس اللغة العربية تتألف من مثانية أسئلة، وهذا يعين 

أعضاء يف كل جمموعة جيب أن يتناوبون اإلجابة عن هذه األسئلة). وجيب على 

  مر. تقدمي املساعدة إذا لزم األ و تهممجيع أعضاء التحقق من كل جمموعة إجاب

ساعدة من األعضاء املكل عضو جتربة فردية دون   اعطاءبعد ذلك، و 

اآلخرين. خالل هذه االختبارات الفردية، جيب على املعلمني االلتفات اىل كل 

قادرين على العمل بشكل الفقط من خالل مدى املتعلمني  التقوميتلميذ. ال يتم 

األسئلة اليت  منصل ما ي ونضيفيكل أسبوع، واملعلمني لمستقل (ال الغش). 

 منميكن اإلجابة عليها من كل جمموعة كما يف طريقة املتعلمني التعلم التعاوين 

 يف حل اجيب حتقق تبادل عملهم مع بعضهم بعض فريق مستعان بالشخص

 صعباعترب تتفسري حول املشكالت اليت  اءعطامشكلة خاصة، ميكن للمعلم 

 تشجع فريق مستعان بالشخص وذجمن منلمتعلمني. طريقة التعلم التعاوين ل

وتصبح ديناميكية حتفيزية من العناصر الرئيسية اليت ينبغي لكل فرد لنجاح ا

   16التأكيد من قبل املعلم.

                                                   
15 Robert  E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktisi. (Bandung: Nusa Media, 

2005),  h. 189-190.      
16 Loc. Cit ,h. 125-126 
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هي  فريق مستعان بالشخص منوذج من وهكذا، فإن طريقة التعلم التعاوين

كمساعد   همأكثر قدرة، و  له طريقة التعلم يف جمموعة حيث يوجد املتعلمني

   17ملساعدة املتعلمني اآلخرين احملرومني يف جمموعة واحدة.

 ةساعدميف هذا النوع يتم إعطاء املتعلمني الفرصة لتبادل اإلجابات و 

ناقشة. وباإلضافة إىل ذلك، سوف تشارك املتعلمني بشكل باملبعض على بعضها 

موعة، وبالتايل إما اولة لنفسه وكذلك إىل غريه من املتعلمني يف ا�احملمع  ابتكاري

  18بشكل فردي أو يف جمموعات ستكتسب نفس املعرفة.

طريقة  هي فريق مستعان بالشخص منوذج منم التعاوين طريقة التعلّ كانت 

مسؤول عن وله أكثر قدرة على العمل  لهحيث يوجد املتعلم  يةموعا�التعلم 

كان موعة، يف هذه احلالة  ا�م أقل قدرة يف هلمساعدة غريه من املتعلمني الذين 

املربني �يئة الظروف يقتصر عملية التعلم.  عيددور املريب يف كميسرين يف الوسيط 

فريق مستعان  منتدريس التعلم التعاوين و املواتية لبيئة التعلم للمتعلمني. 

كل عضو من أعضاء الفريق وذلك خللق   ةساعدماملتعلمني  يشجع بالشخص

لجانب لالكفاءة إىل إعطاء األولوية لدور األفراد دون املساس  و روح النظام

  19التعاوين.
  

                                                   
17 Wan Syafi’i , Rosmaini S, dan Rofika Setyari, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Team Assisted Indivialization (TAI) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan  Hasil Belajar Sains 
Biologi Siswa Kelas VII A SMPN 4 Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu  Tahun  Ajaran 
2011/2012. Jurnal Biogenesis,Vol. 9, Nomor 1, (Juli 2012), h. 22-23.  

18 Nita Rahmawati, Purwati Kuswarini Suprapto, “Penerapan Model pembelajaran 
Kooperatif Tipe Team Assisted Indivialization (TAI) Pada Konsep Keanekaragaman Makhluk Hidup 
Di Kelas VII SMP Negeri 1 Parigi Kabupaten Ciamis. Biology Department Faculty of Educational 
Sciences And Teacher’s Training Siliwangi University Tasikmalaya. Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Team Assisted Indivialization (TAI) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan  Hasil Belajar 
Sains Biologi Siswa Kelas VII A SMPN 4 Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu  Tahun  Ajaran 
2011/2012. Jurnal Biogenesis,Vol. 9, Nomor 1, (Juli 2012), h. 22-23. 

19 Wan Syafi’I, rosmaini S, dan Rofika Setyari, Loc.Cit. 
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   :فريق مستعان بالشخص من نموذج طريقة التعلم التعاوني خصائص  ) ب

  مع األصدقاء التعلم اجلمعي .1

  وجه بني األصدقاء بعملية التعلم وجها كانت  .2

   فرقةبني أعضاء ال ابعض هماالستماع إىل بعض .3

  التعلم من أصدقائه اخلاصة يف ا�موعة  .4

  صغرية  ةالتعلم يف جمموع .5

التعليمية اليت مت إعدادها من  للمواد ونتعلمم امله نيطو نشالن و املتعلم .6

 20قبل املعلم.

   من نموذج فريق مستعان بالشخصخطوة طريقة التعلم التعاوني   ) ج

على النحو  فريق مستعان بالشخص منوذج مناخلطوات يف التعلم التعاوين 

  التايل: 

  تالميذ.  6- 4فريق، وهي تشكيل جمموعة غري متجانسة تتكون من  .1

اختبار حتديد املستوى، وهي تقدمي ما قبل االختبار للتالميذ أو راجع  .2

توسط القيمة اليومية للمتعلمني أن املعلمني يعرفون نقاط الضعف من مل

  املتعلمني يف جمال معني. 

يف جمموعة خللق حالة حيث يتم  الواجبةتلميذ اإلبداعي، تنفيذ ال .3

  نجاح ا�موعة. ب التأثريحتديد جناح الفرد أو 

�ا من قبل ا�موعة  القياممراحل التعلم اليت يتعني  هيفريق الدراسة  .4

  املساعدة للطلبة احملتاجني.  يقدمونواملعلمني 

إعطاء معايري اجلائزة  هوفريق العشرات وفريق االعرتاف والتهديف  .5

  . واحبةيف إكمال ال و غريهامجموعات الناجحة لل
                                                   

20 Venansia Avelia Rosari, Loc. Cit. 
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 عناملعلم  منوجيزة الفرتة للاملادة  ا�موعة التعليمية، وهي تقدمي  .6

  العمل اجلماعي. 

الصغرية على أساس احلقائق  اتحقيقة االختبار، وهي تنفيذ التجارب .7

  املتعلمني.  لدى

�اية وقت املواد من املعلمني يف تقدمي وهي  ،وحدات الدرجة الكاملة .8

 21اسرتاتيجيات حل املشكلة. بتعلم ال

  فريق مستعان بالشخص نموذج منالتعلم التعاوني  طريقة مزايا وعيوب  ) د

   مزاياال )1

  : هيو  فريق مستعان بالشخص منوذجمن  مزايا التعلم التعاوين

  حتسني نتائج التعلم   . أ

  زيادة الدافعية للتعلم   . ب

  والصراعات الشخصية  ةاحلد من السلوك املضطرب  . ت

هذا الربنامج ميكن أن تساعد املتعلمني الذين لديهم صعوبات يف   . ث

   هااملواد وتعلمفهم 

  صعبة الشكلة املحل يف حتسني قدرات املتعلمني   . ج

  ن مكافأة على جهودهم و املتعلم نال  . ح

تدرب التالميذ على العمل يف جمموعات، وممارسة االنسجام يف   . خ

 العيش معا على أساس االحرتام املتبادل. 

   عيوبال .2

                                                   
21 Suyito, Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Matematika 1. (Semarang: Universitas 

Negeri Semarang, 2004). 
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 منوذج من التعلم التعاوينب اال تدرس مجيع املواد الدراسية مناسب  . أ

  . فريق مستعان بالشخص

ديدة غري معروفة، فقدت اجللتعلم اإذا كان األسلوب هو وسيلة   . ب

  22أكثر إثارة للقلق بني املتعلمني اآلخرين.هم  التالميذ الثقة و

مصممة  فريق مستعان بالشخص من التعلم التعاوين ةقيطر كانت 

  لتلبية املعايري التالية حلل مشاكل نظام التعليم النظري والعملي على حدة: 

  . يوميةحد من إشراك املعلمني يف االمتحان واإلدارة اللل .1

  املعلمني نصف وقته لتدريس جمموعات صغرية.  استخدم .2

  القيام به.  همميكنو والربامج التنفيذية تكون بسيطة لدرجة املتعلمني  .3

للتالميذ لتعلم املواد سريعة ودقيقة، وسوف لن  ادافعسوف يكون  .4

  داع أو العثور على االختصار. اخلقادرة على  ونكوني

عادة تعلم إلتوافر طرق عديدة لتحقق املتعلمني نادرا يقضون وقتا  .5

ساعدة من املعلم. يف  املاملواد او تواجه صعوبات اخلطرية اليت تتطلب 

تعليمية النشطة األتحكم عند نقاط التفتيش، ميكن تقدمي الكل عنصر 

  بديلة واالختبارات يف نفس الوقت. ال

، حىت عندما حتقق اميكن للمتعلمني إجراء تدقيق لبعضها بعض .6

املتعلمني القدرة حتت املتعلمني الذين عاينوا يف سلسلة من احملاضرات 

  لتكون بسيطة إىل حد ما، وال تتداخل مع املدقق. 

وضع اليف جمموعات تعاونية، مع  ونخالل جعل التالميذ يعمل من .7

بالتوازي مع ذلك، فإن برنامج �يئة الظروف لتشكيل مواقف إجيابية 

                                                   
22 kireyinha, Model Pembelajaran Cooperatif type Team Assisted Individualization (TAI), 

http://jukireyinha.blogspot. com/2011/07/Model-pembelajaran-cooperatif-type-team. Html, akses tgl 6 
juli 2016.  



 

أ أ   

 

األكادميية وبني من خلفيات العرق أو اإلثنية  يفعيبة املجتاه املتعلمني 

  23ختلفة. امل

   مالتعلّ  نتيحة .3

   التعلم نتيحةفهم   ) أ

نتيجة كهود للحصول على تغيريات سلوكية جديدة،  اجل"التعلم هو عملية 

جزء من  ا�ا Jemes O.Whittaker اشار جتربته اخلاصة يف التفاعل مع البيئة. و

  24من خالل املمارسة واخلربة ".  ةتغري املعملية ال

املذكورة أعاله، فإنه ميكن أن يكون  التعلمريف امن آراء اخلرباء حول تع

تغيري لألفضل. هذه اللية حتقيق اهلدف الذي هو فهوم أن التعلم هو عمامل

  التغيريات هي املعرفة والفهم واملهارات واملواقف اليت يتم تسويتها. 

أنشطة قياس اإلمجالية (مجع البيانات واملعلومات) ومعاجلتها  التعلم نتيحةو 

املتعلمني  منقرارات حول مستوى خمرجات التعلم الوتفسريها واحلكم الختاذ 

نشطة التعلم يف حماولة حتقيق أهداف التعلم اليت مت وضعها. وأظهرت أل احتقق

التحصيل الدراسي  كان  نتائج الدراسة على التحصيل العلمي للتالميذ، يف حني

  25هو مؤشر على درجة التغيري يف سلوك املتعلمني.

يف مقاربته لعملية التعلم  A. Tabrani Rusyan وعالوة على ذلك، وفقا ل

عني أو املاملتعلم بعد أن نشاط التعلم  هي ما حصل عليها التعلم تيحةنرأي: "إن 

  بعد أن حصل عليها من املعلم يف وقت". 

                                                   
23 Robert  E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktisi. (Bandung: Nusa Media, 

2005),   h. 190.      
24 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

h. 2 
25 Ibid. h. 159 



 

ب ب   

 

مجيع أشكال التقييم  هيالتعلم  نتيحةمن التفاهم أعاله ميكن أن يفهم أن 

نتائج التعلم كانت من مجيع األنشطة الدراسة خارج التدريس. يف عملية التعلم  

القراءة اجليدة املتعلمني القادرين على مساع جيدة، والتحدث جيدة، و يتضح من 

  والكتابة اجليدة.
 

   م اللغة العربيةنتائج تعلّ   ) ب

تعلم اللغة العربية ك مخسة جوانب يف القيمة، ونتيجة هنا، ا البحثيف هذ

  : ةيف هذه الدراسة على أساس املفردات العربية ومهارات اللغة األربع

 عمل على تكوين اجلملت يتاألداة األساسية للشخص الاملفردات هي  )1

  . حتريرياشفويا و  كان  لتعبري عن مضمون األفكار واملشاعر متاما، سواءوا

 االستماع  ةمهار  )2

قدرة الشخص على هضم أو فهم الكلمات أو  ياالستماع ه ةمهار 

  ادثة أو وسائل االعالم اخلاصة. احملاجلمل اليت قاهلا شريك 

   لكالما ةمهار  )3

تعبري األصوات أو الكلمات  وهو ،القدرة على التعبري يه ة الكالممهار 

  عن األفكار واآلراء والرغبات أو املشاعر إىل شريك احملادثة. 

  القراءة  ةمهار  )4

القدرة على التعرف وفهم ما هو مكتوب  من خالل  يالقراءة ه ةمهار 

  ستقالب يف الكبد. االقراءة أو ال

  الكتابة  ةمهار  )5



 

ج ج   

 

تويات من العقل، بدءا من احملالكتابة هي القدرة على وصف  ةمهار 

  26.وهو النشاء جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات على اجلانب املعقد 

يبدا وبناء على رأي أعاله من املفهوم أن تعلم اللغات األجنبية، جيب أن 

على شخص من فهم املفردات ، واالستماع والتحدث والقراءة مث الكتابة. القدرة ال

كل مهارة لتعليم اللغة، وكان  يف استخدام اللغة يف العامل تسمى املهارات اللغوية

، ألن يف اكتساب املهارات اللغوية عادة من خالل اعالقة وثيقة مع بعضها بعض

عالقة تسلسل املهارات اللغوية. ومع ذلك، يف هذه الدراسة حد الباحث فقط 

  املفردات  فقط.  على نتائج دراسة اللغة العربية يف فهم

   . المفردات4

  المفردات فهم  ) أ

يف و  27.جمموعة الكلمات اهاالقاموس االندونيسي الكبري معنيف املفردات 

هو اللفظ أو كلمة تتكون من  واملفردات  ومجعها املفردة االلغة العربية يطلق عليه

هي عبارة عن جمموعة من و  28.االسم و الفعل و احلرفحرفني أو أكثر اليت تظهر 

ت ببرت اللرتمجة دون وا هلا معىن شفوية و اشخص سواء لدىاملفردات املستخدمة 

  29. ىخر أكلمات ب

من الشرح أعاله، فإنه ميكن تعريف هذه املفردات هي كل جمموعة من 

عىن املفهوم، وهي مملوكة من شخص أو املالكلمات اليت حتتوي على معلومات 

ومن املرجح أن تستخدم لبناء مجلة جديدة. املفردات هي جمموعة من األشخاص، 
                                                   

26 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
RosdaKarya, 2014), h. 131-151  

27 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1995), h. 527. 

28 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung:Pustaka 
Cendekia Utama, 2011), h. 29. 

29 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 
109. 



 

د د   

 

عناصر اللغة اليت جيب أن يلم �ا كل متعلم اللغة األجنبية (العربية) من أجل 

  اكتساب مهارات التواصل باستخدام اللغة جيدا. 

   م المفرداتتعلّ أهداف ب) 

 ماهرون يف من حيث املبدأ، فإن الغرض من تدريس اللغة هو جعل التالميذ

القراءة والكتابة. نوعية مهارات لغوية واحد يعتمد على كمية   التحدث وو االستماع 

  30. ويتهلغ مهارةزاد فونوعية مفردا�ا. كلما زاد املفردات 

  والغرض الرئيسي من تعلم املفردات هو: 

  إدخال مفردات جديدة للتالميذ.  )1

  نطق �ا بشكل صحيح العلى  يناملتعلمني  قادر جعل  )2

  عند استخدامها يف سياق مجلة معينة  أوفهم معىن املفردات، سواء معجمية  )3

 31فردات وفقا للسياق الصحيح.امل تعبرييف  يناملتعلمني  قادر جعل  )4

 

 

 

  مفرداتالهامة في تعليم الشياء األ  ) ج

  ال تقف وحدها  تدريس مفردات )1

ولكنها ذات صلة بدال من فردات ال يتم تدريسها باعتبارها تقف وحدها، امل

  املطالعة و االستماع و احملادثة ذلك إىل التدريس

  حتديد املعىن )2

                                                   
30 H. G. Tarigan, Pengajaran Kosa Kata, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 2 
31 Neneng, “Pembelajaran Mufradat (Kosa Kata) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab” (On- 

line), Tersedia di http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=870, (20 februari, 2016). 



 

ه ه   

 

عىن وفقا املكلمة ميكن أن يكون هلا عدة معان. ينبغي على املعلمني تعليم 

  التالميذ.  اهتماملسياق احلال، حىت ال يصرف 

  املفردات يف السياق   )3

  درس املفردات يف السياق حىت ال تعطل فهم التالميذ. تجيب ان 

  الرتمجة يف تعليم املفردات  )4

  . ة، باستثناء الكلمات ا�ردة أو الصعبالطريقة رتمجة أخريكانت ال

  مستوى الصعوبة  )5

سهلة، ألن هناك أوجه تشابه مع الكلمات ىف اإلندونيسية، ال الكلمات   ) أ(

  مثل: علماء، كتاب، كرسي 

ليست صعبة على الرغم من أنه ال يوجد لديه ما  الكلمات اليت  ) ب(

  ة، سوق، ذهب نيعادهلا يف اإلندونيسية، مثل: مدي

شكل والنطق، مثل: استبق، استوىل، ال، إما بسبب ةالكلمات الصعب  ) ج(

  32تدهور ، 

حممد علي اخلويل، شرح مدى صعوبة يف تعلم املفردات لعدة عوامل، مبا يف 

  ذلك: 

  عدد املقاطع، وطول الكلمة، وزيادة مستوى الصعوبة. 

مستوى التجريد من معىن، والكلمات اليت توضح معىن ا�رد، وأحيانا أكثر 

  صعوبة من الكلمات اليت تظهر معىن ملموسا. 

تشابه الرسائل والنطق ، وارتفاع درجة التشابه من احلروف والنطق، فمن 

  األسهل أيضا فئة الكلمة. 

                                                   
32 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2012), h. 

128 et seq. 



 

و و   

 

ق حرف، وبعض الكلمات هلا تأثريات األجنبية جدا للتالميذ ألنه سليم نط

  33ال يعرف يف اللغة األوىل. 

  المفردات تعليم طريقة  ) د

  هي:  املفردات تقنيات تعلمأن أمحد فؤاد أفندي أشار و 

  كلمة استماع   )1

  القاء الكلمة )2

  احلصول على معىن للكلمة  )3

   ةقراءة الكلم )4

  كتابة الكلمة  )5

  34جعل اجلملة.  )6

  منها: املفرداتاسرتاتيجية تعلم و 

  غنية األباستخدام االنشوده /  )1

  جلب العينة أو الكائن األصلي.  )2

  مرات  �ايطلب من التالميذ لقراء )3

  35لتالميذ. ا تها حىت يفهموكتابها استماع وتقليد القراءة وتكرار  )4

   المفردات استيعابمؤشرات   ) ه

متلميذ واحتياجات أساسية يف تعلم اللغة  هنألمهم  املفردات تعلم

 املفردات األجنبية. يف بداية تعلم التالميذ ينبغي أن توجه للحصول على إتقان

إذا كان التالميذ قادرا  املفردات كون قادرة على سيطرةيالتلميذ أن  أن لي. وقاجيد

                                                   
33 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2012), h. 

128 et seq. 
34 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. 129. 
35 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 73. 



 

ز ز   

 

. استخدامها يف عدد من (اجلمل) بشكل صحيح و املفرداتعلى ترمجة األشكال 
36  

على  مكمن يف قدر�يال  يف استيالء املفرداتمؤشر املتعلمني  أوحجم 

، ولكن القدرة على استخدامها بشكل صحيح على حد سواء باعتبارها هاحفظ

يعمل  املفرداتوسيلة لفهم النص، وكذلك من وسائل التعبري. وبعبارة أخرى، تعلم 

  على تطوير قدرة املتعلمني على التواصل باللغة العربية، سواء االجيايب والسليب. 

، بل أكثر من اتعليم املفردات مث حفظهلتعلم املفردات فقط   يقتصرال

بعض املؤشرات  واعلى اتقان املفردات إذا وصل ينعترب قادر يتالميذ ، و الذلك

  احلالية، وهي: 

  تالميذ قادرين على ترمجة األشكال جيدا. ال )1

  بشكل صحيح.  املفرداتكتابة  تالميذ قادرين على نطق وال )2

تالميذ قادرين على استخدامها يف عدد من (اجلمل) بشكل صحيح، ال )3

  37سواء يف الكالم أو يف الكتابة. 

 750 االبتدائالتالميذ هو، ملستوى ها جيب ان يدرساليت املفردات عدد 

املفردات، ل  1500إىل  1000إىل املستوى املتوسط من  ،مفردات 1000إىل 

 اجلملجلعل  واتعلمياملفردات بشرط أن  2500إىل  1500تقدم املاملستوى 

  38واستخدام القاموس. 

   اختبار المفردات  ) و

                                                   
36 Bisri Mustafa,, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), h. 68. 
37 Syaiful Mustafa, Op. Cit., h. 60. 
38 Ibid., h. 77. 



 

ح ح   

 

اختبار و . هاوميكن تصنيف االختبارات يف اختبار فهم املفردات واستخدام

ؤشرات املعلى القياس يف فهم معىن الكلمات، و  الفهم هو مزيد من تركيز القدرة

موعات من الكلمات. ا�رادف وفهم الكلمات و و املعىن املفردات مبميكن قياسها 
39  

التمكن من املفردات. املفردات هي عناصر اللغة اليت جيب أن يلم �ا كل 

لغة أجنبية املتعلم (عريب) من أجل اكتساب مهارات التواصل باستخدام اللغة 

فهم املهارات اللغوية األربع لاملفردات أساسية  تكونإتقان اللغة ويف يدا. ج

شخص تعتمد اعتمادا كبريا على الكفاءة و (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة). 

مدى املفردات الشخص. وبناء على الوصف أعاله، وذلك باستخدام التعاوين 

العربية، فإنه ميكن جذب انتباه التالميذ وفهم التعلم التعاوين  يف عملية تعلم اللغة 

كون تمفردات حمددة، ويف هذه احلالة سيتم زيادة املفردات من التالميذ، حبيث س

  الكفاءة �م أفضل. 

 

 

 

 

 

  مواّد التعليمّية. دراسة ال4

  يف هذه الدراسة سوف تدرس املواد الدراسية على مواد األلوان 

 اتمؤشر ال األساسيةالكفاءات  معايير الكفاءة

                                                   
39 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, ( 

Malang: Misykat, 2012), h. 98. 



 

ط ط   

 

التعرف على  2.1

الصوت من 

الكلمات والعبارات 

واجلمل، وإجياد 

معىن أو روح 

اخلطاب من 

الكلمات والعبارات 

واجلمل يف اللغة 

 العربية حول اهلواية

قراءة الكلمات 

والعبارات واجلمل يف 

اخلطاب الشفوي 

والكتايب حول األلوان 

 بصوت عال

  تالميذ قادرين على ترمجة

حول األلوان إىل  املفردات

  العكسباالندونيسي و 

 تالميذ قادرين على فهم ال

حمتوى الصورة على 

  املفردات األلوان

  سئلة حول احلوار ألا اجابة

واخلطاب يف حتدث وكتابة 

 بشكل صحيح

 

   السابقة. البحوث ب

فريق  منوذج منالتعلم التعاوين  طريقةمن حيث نوع  االيت مت القيام � البحوث

  : منها مستعان بالشخص

 فريق مستعان بالشخص منوذج منالتعلم التعاوين  طريقة منوذج ا رمحوايت "تطبيقنيت .1

 فاريقيفي 1 املتوسطة احلكومية باملدرسة السابع ّصفاملعيشة يف ال مفهوم تنوع على

 ة والفرق يف النتائج التعليمية"). وأظهرت هذه الدراسة أن هناك زيادمنطقة سياميس

) أن عملية التعلم باستخدام نوع التعلم التجرييب فصل(ال Iالسابع  الّصف ميذتالل

) التحّكمي الفصل( Hّصف السابع الو  فريق مستعان بالشخص منوذج من التعاوين

  باشر. املأن عملية التعلم باستخدام عملية التعلم ف

 PMIPA FKIPي ، وآخرون (قسم األحياء الدراسات التعليمية برنامج عوان الشاف .2

فريق  منوذجمن  التعلم التعاوين). وتبني البحوث أن 28293جامعة رياو بيكانبارو 



 

ي ي   

 

لدى تالميذ الّصف بيولوجيا  تعّلم ماّدةالنتائج  أن حيسنميكن  مستعان بالشخص

 هولوروكان  ةطقنمبدار السالم كونطا  4 احلكومّية املتوسطة السابع أ من املدرسة

  . 2011/2012من العام الدراسي 

م الفيزياء من خالل التعلم التعاوين تعلّ  حتسني نتائجدى "اهل خريأمحد جونايدي و  .3

 الثاين الفصل الدراسي AV-الصّف التاسعيف  فريق مستعان بالشخص منوذج من

التعلم تطبيق نوع  أنّ  إىل ثدمياك". وتشري نتائج البح املهنّية الثانوية باملدرسة

زيد يالتعلم لدى املتعلمني و  ن نتائجسحي فريق مستعان بالشخص منوذج من التعاوين

  نشاط التالميذ والتعاون من التالميذ يف ا�موعة. 

فريق  منوذج منسوندرا "اختالفات نتائج التعلم التعاوين  ينييا و جهايا فرناماومر اعش .4

يف على موضوع اهلندسة اإللكرتونية األساسية  STADونوع  مستعان بالشخص

سورابايا". وتشري هذه النتائج إىل  7 احلكومية املهنّية الثانوية باملدرسة الّصف العاشر

فريق  منوذج من أن نتائج التعلم من التالميذ الذين يستخدمون طريقة التعلم التعاوين

حول  STADن التعاونية لتالميذ الذين يستخدمو ا تعّلمأفضل من  مستعان بالشخص

 7 احلكومية املهنّية الثانوية الّصف العاشر باملدرسة يف مواضيع أساسية االلكرتونيات

 سورابايا.

 

 

  

  هيكال الفكر  . ج

التعلم القصوى  تائجن هي ومن املؤشرات على جناح املتعلمني يف عملية التعلم

اليت ميكن حتقيقها. وهذا يعين أن نتائج التعلم هي أكثر أمهية للنظر يف التعليم 

املتعلمني حققت جناح عملية تعلم املتعلمني.  لدىالتعلم  تائجوالتعلم. ارتفاع ن



 

ك ك   

 

، واحد املرجوةولكن يف الواقع، ليس كل التلميذ قادر على حصول نتائج التعلم 

لمعلمني لفقط على تطبيق أساليب التعلم، وخاصة ون هم قادر منهم ألن املعلمني 

 البد منفقط حبيث تصبح عملية التعلم رتيبة ومملة. هذا  الرتمجة طريقةبال تنطبق إال 

مجيع املتعلمني قادرين على حتقيق نتائج تعليمية جيدة واليت  ليكون اهتمام املعلم

ومع ذلك، يف هذه الدراسة  .ةاألربع اللغوية تشمل التمكن من املفردات واملهارات

  ركز الباحث فقط على نتائج تعلم املفردات فقط. 

ميكن بذل الكثري من اجلهد يف إدخال حتسينات على أساليب التدريس. أحد 

باستخدام نوع هي الدروس اليت ميكن استخدامها لتحسني نتائج التعلم التعاوين 

حيث مت تقسيم التالميذ إىل جمموعات . من فريق مستعان بالشخصالتعلم التعاوين 

تالميذ. يطرح املعلمون الطبيعة يف أذهان التالميذ التعلم  5- 4صغرية تتكون من 

املتعلمني فرصة لبناء املعرفة اخلاصة  يعطينطالق للتعليم الذي االواالخنراط كنقطة 

 مهللموضوع، استنادا إىل بيئة وخربات املتعلمني. كل جمموعة مسؤولة عن جناح

فريق المن أعضاء مجاعتهم عن طريق التعاون املتبادل يف استكمال عمل  موغريه

  . املادةومساعدة بعضهم البعض يف فهم 

ميكن أن  من فريق مستعان بالشخص نوعبم التعاوين التعلّ وبناء على هذا، 

مراجعة شيء من  وهوفعالة التكاملة و املصاغ كمجموعة النشاط التعلم املستهدفة و ي

على عملية االستيالء  خالل عملية التعاون واملساعدة املتبادلة، ومتكني املتعلمني

  التعلم، حبيث ميكن حتسني نتائج التعلم من التالميذ أنفسهم. 

التعلم ميكن توضيح  نتائجمعرفة مزيد من تفاصيل تأثري نوع التعلم التعاوين  ل

 على النحو التايل:  يف هيكال الفكر ياينالرسم البمتعلمي اللغة العربية من 

 

  يداينالتعلم امل 
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باستخدام طريقة التعليم  ميالتعل

التعاوين بنوع فريق مستعان 

  بالشخص

باستخدام طريقة رتيب ميالتعل  
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  فرضية البحث  . د

  هي: و البحث  هذا البحث يف فرضية تاقرتح

 بنوع فريق مستعان بالشخصالتعلم التعاوين  طريقةاستخدام  على ل "هناك تأثرييق

هداية الثانويّة دسة بامل بف الثامن الصّ  تالميذ لدى فرداتامل استيعاب يف

  ". 2016/2017 الّدراسي العامّ  كوتا بومي  املستفيد

Hₒبنوع فريق مستعان بالشخص م التعاوينالتعلّ  طريقةاستخدام  على : ال يوجد تأثري 

هداية  الثانويّة سةر دبامل بامن ف الثّ الصّ  تالميذ لدى فرداتامل يعاباست يف

  كوتا بومي المبونج الشمالّية.  املستفيد

H I : بنوع فريق مستعان بالشخص التعلم التعاوين طريقةاستخدام  على هناك تأثري 

هداية  الثانويّة سةر دبامل بامن ف الثّ الصّ  تالميذ لدى فرداتامل استيعاب يف

  كوتا بومي المبونج الشمالّية.  املستفيد

 

   



 

ن ن   

 

 الثالث الباب

  البحث اهجمن

   الزمان والمكان للبحث  . أ

  البحث  زمان .1

من هداية املستفيد  املدرسة الثانويّةيف  2017وقد أجري البحث يف يناير 

  . 2016/2017راسي الدّ  الفصل الدراسي الثاين كوتا بومي العامّ 

   مكان البحث .2

الفصل الدراسي  من هداية املستفيد املدرسة الثانويّةمكان هذا البحث هو يف 

  . 2016/2017راسي الدّ  الثاين كوتا بومي العامّ 

   نوع البحث  . ب

هذا البحث من البحث التجرييب النه ملعرفة تأثري املتغري املستقل إىل املتغري التابع 

الذي فيهم التالعب أي أن البيانات اليت يتم تالعبها هو نتيجة للمعاملة اليت نفذت 

جمموعة " هوو ي سيتم استخدامها ذتصميم البحث المنوذج و يف عينة الدراسة. 

 Randomized"ي" أي االختبار البعدو  ختبار القبليتصميم االلعشوائية الراقبة امل

Control Group Pretest-Posttest Design ."  يف هذا التصميم يتم جتميع جمموعة و

من املوضوعات املستمدة إىل جمموعتني، جمموعة التجريبية والضابطة. ا�موعة 

التجريبية ختضع ملتغريات خالل فرتة معينة، مث ختضع ا�موعة الضابطة لنفس 

  القياس. كانت االختالفات ناشئة من متغري العالج. 

 :ميم على النحو التايلتصال يةيف الرسم البياين، ميكن وصف

  



 

س س   

 

  

 البعدي اإلختبار     عالجال  اإلختبار القبلي         موعة  ا�

 (R)  الضابطة ا�موعة

 (R)  الضابطة ا�موعة

 :البيان

X بنوع فريق  التعلم التعاوين باستخدام للفصل التجريب: سيتم إعطاء العالج

  . مستعان بالشخص

T1 الفصل التجريببالنظر إىل : االختبار القبلي .  

T2 40.الفصل التجريب: االختبار البعدي بالنظر إىل  

  

   السكان والعينة  . ج

   سكانال .1

املدرسة مجيع تالميذ الصف السابع يف  ا البحث هووكان السكان يف هذ

راسي الدّ  الفصل الدراسي الثاين كوتا بومي العامّ  من هداية املستفيد الثانويّة

  ب.والثامن  أ السابع الفصل: فصلنيوزع يف امل 2016/2017

   العينة .2

  ، مها: فصالنيف هذا البحث، فإن عدد سكان العينة 

 تلميذا 20يتكون من   أ الصف السابع .1

 تلميذا 20يتكون من  بالصف الثامن  .2

                                                   
40 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),  h, 
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   أخذ العينة طريقة  . د

ريكونطو  ان أخذ العينة هو "الطريقة اليت تستخدم ألخذ أشار سوهرسيمي 

جعل الطبقة التجريبية وفئة عنصر التحكم، وطريقة أخذ العينة املستخدمة  41عينات".

هي العينة العشوائية العنقودية مع تقنية اليانصيب. ويتم هذا األسلوب ألن عدد 

كيفية اختاذ فئة جتريبية السكان يف ظروف متجانسة لكل فئة لديه القدرة املتساوية.  

هداية املستفيد الفصل الدراسي الثاين كوتا  املدرسة الثانويّةيف  السابعل بالقرعة فص

الذي يتكون من طبقتني،  قطع ورقة صغرية   2016/2017بومي العام الدراسي 

ودونت فيها أرقام لكل درجة مث تدحرجت الورقة إىل قطع صغرية ،لطبقة اخلروج األول 

تلميذا  20عدده  أ والطبقة اخلروج الثاين هو فئة جتريبية. الصف السابع  سيطرة هو فئة

 20مع عدد التالميذ  والفصل السابع ببتطبيق الضوابط يف التعلم مع احملاضرات، 

   .تلميذا يف الطبقة التجريبية يف التعلم باستخدام نوع التعلم التعاوين

   جمع البيانات طريقة  . ه

احلصول على و االختبار هو اإلجراء الذي يتم استخدامه يف سياق القياس والتقييم.  .1

قدمت االختبار القبلي يف اللقاء االول  .بيانات االختبار من خالل القبلي والبعدي

االختبار البعدي قدمت يف اللقاء  الثاين. تظاهر االختبار القبلي والبعدي الطبقة 

  ية. التجريبية يف فئة وعدد متساو 

املالحظة هي وسيلة جلمع املعلومات ويتم ذلك عن طريق إجراء مراقبة منتظمة  .2

 وتسجيل الظواهر املستهدفة للمراقبة. 

  البحث تاو اختبار أد  . و

                                                   
41 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),  h. 133 
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جهاز يستخدم لقياس الظواهر الطبيعية واالجتماعية  يالبحث ه تاو أدطانت 

. على وجه التحديد، وتسمى هذه الظواهر متغريات الدراسة. األدوات  42امللحوظة

املستخدمة يف هذا البحث هو بشكل من أشكال اختبارات التقييم املعرفية. يعطى 

أسئلة حول مواد األلوان، البيانات هو موقف مهم  10هذا االختبار ما ال يقل عن 

لك، صحة البيانات ميكن جدا يف هذا البحث أل�ا وسيلة إلثبات الفرضية. لذ

االطالع من أدوات مجع البيانات. إن األداة اجليدة هي صاحلة وموثوقة. قبل 

  استخدامها يف البحث البد من حتديد صدقها وثبات سؤاهلا.

   طرق جمع البيانات و أدوات البحث واختبار أدوات البحث  . ز

   طرق جمع البيانات .1

و طرق مجع البيانات يف هذه الدراسة باستخدام عدة طرق مجع البيانات 

  على النحو التايل. 

   التوثيق  ) أ

طريقة التوثيق هو البيانات اليت مت مجعها من خالل النظر يف املستندات 

املوجودة. طرق التوثيق املستخدمة للحصول على بيانات عن االسم وعدد من 

تالميذ أعضاء السكان وكذلك لتحديد العينة. وباإلضافة إىل ذلك، مت حتليل 

ة األولية للمتعلمني يف أساليب الوثائق املستخدمة يف مجع البيانات لتحديد القدر 

  عينة البحث. 

  مقابلة ال  ) ب

                                                   
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung:  Alfabeta, 2012), 

h.102 
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أسلوب املقابلة هي طريقة جلمع البيانات واملعلومات اليت يتم شفهيا. 
املقابلة هي طريقة جلمع البيانات من أجل احلصول على املوارد الالزمة لتلبية 43

املواضيع أو املشاكل. يف هذه الدراسة، وأسلوب املقابلة استخدم للعثور على 

  املشاكل اليت يتعني دراستها. 

   االختبار  ) ج

طريقة االختبار يف شكل رياضي. قامن االختبارات بعد أعطاء العالج 

جريبية وفئة سيطرة من أجل احلصول على البيانات النهائية. ونظرا إىل فئة الت

لالختبار لكلتا الفئتني بنفس اداة االختبار. واالختبار يف شكل حتريري. قبل 

إجراء االختبارات، قامت اختبار اوال ملعرفة الصالحية، واملوثوقية، والتمييز، 

ة املتعلمني الختبار ومستوى الصعوبة من كل بند. نتائج اختبار كفاءة قراء

  صدق فرضية الدراسة. 

  أدوات البحث .2

االختبار الذي سيتم شرحه  يوه بحثال ااملستخدمة يف هذ تاو األد إنّ 

على النحو التايل. اختبار أداة يف هذه الدراسة اختبار على املواد اللون اليت ستحمل 

  يف الفئة السيطرة و التجريبية. 

االختبار أي كانت اإلجابات الصحيحة تعطى األحكام الواردة يف هذا 

يف جمموعه أو بعبارة أخرى على درجة  0و يعطى إجابة خاطئة بنتيجة  1بنتيجة 

) من أجل احلصول على النتيجة اخلام. وعالوة على ذلك، ونتائج 1-0يف الفرتة (

) باستخدام 100-0اخلام اليت مت احلصول عليها تتحول إىل القيمة حبيث مقياس (

  ) على النحو التايل: Ngalim Purwanto ،2013: 102عدة (قا

                                                   
43 Ibid, Hal: 151. 
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  : البيان

  نتائج اخلام: النتيجة اليت مت احلصول عليها املتعلمني 

  نتائج أقصى درجة: أكرب عدد يسجل من األسئلة 

اختبار األداة تستخدم يف شكل االختيار من متعدد. يتم تنفيذ خطوة إعداد ادة 

  االختبار على النحو التايل. 

  حتديد القيود املادية لالختبار  .1

  حتديد نوع االسئلة املستخدم  .2

  حتديد عدد من العناصر.  .3

  حتديد ختصيص الوقت الالزم للعمل على هذه املشاكل.  .4

  جعل الشبكة حول احملاكمة  .5

  تعمل كتابة تعليمات حول املشاكل.  .6

  جعل العناصرو املبادئ التوجيهية لتسجيل مفتاح اإلجابة  .7

  إنشاء ورقة اإلجابة للتالميذ.  .8

  أداة االختبار يف الفئة اليت مت حتديدها.  .9

  حتليل نتائج االختبار من حيث الصدق، السمات املميزة، ومستوى الصعوبة.  .10

ختبار الستخدامها مبثابة اختبار النهائي  وهو حتديد العناصر من حتليل نتائج اال .11

  اختبار مهارات االتصال الرياضية. 

   البحث تاو اختبار أد .3
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يف هذه الدراسة، حتليل أدوات اختبار يكون يف أسئلة اختبار مهارات االتصال 

  يف الشكل الرياضي من الوصف. حتليل االختبار لتحديد نوعية كل بند. من التحليل 

أدوات االختبار حتدد بالعناصر اليت تتطابق مع معايري الصالحية، ومستوى 

  الصعوبة، واخلصائص املميزة، واملوثوقية. 

  

  البحث تاو تحليل اختبار اد طريقة  . ح

   الصالحية .1

الصالحية يعترب شرطا أساسيا يف أداة التقييم. الصالحية تأيت من كلمة هلا 

يقال إن األداة لتكون  44وظيفة القياس.معىن مدى ودقة أداة القياس يف تنفيذ 

صاحلة إذا كانت قادرة على قياس ما يريده الناس وميكن أن تكشف عن بيانات 

الصيغة املستخدمة لتحديد صالحية االختبار هو نقطة  45متغري بشكل مناسب.

  : biserialاالرتباط 

rpbi = 
�����	
���

	√�	
�

  

 

  حيث: 

rpbi    معامل االرتباط الذي يرمز نقطة قوة ارتباط =biserial   

  بني املتغريات األول واملتغري الثاين، وهو يف هذه احلالة يعترب كقوة املعاملة 

Mp   درجة املتوسط اليت ميلكها =testeeلسلع احلبوب اليت قد أجابت صحيحا ،  

Mt   درجة املتوسط من الدرجة الكلية =  

                                                   
44 Ibid., h. 36. 
45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2013), h. 211 et seqq. 
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SDt     االحنراف املعياري من الدرجة الكلية =  

p    نسبة =testee  الذي قد أجاب بشكل جيد لعناصر النقطة اليت جيري

  فيها اختبار صحة هذا البند. 

q   نسبة =testee  الذين أجابوا بشكل غري صحيح إىل عناصر النقطة اليت

   46اختبار صحة هذا البند.  جيري

  3.1الجدول 

 r  قيمة من تفسيرالجدول 

 التفسير r  قيمةكمّية 

 مرتفع 1,00-0,800بني 

 معتدل 0,800-0,600بني 

 كاف 0,400-0.400بني 

 منخفض 0,400-0,200بني 

 )مرتابطة(غري  جدا منخفضة 0,200-0,000بني 

املصدر: سوهارسيمي أريكونطا, إجراءات البحث املدخل التطبيقي, (جاكارتا: رينيكا 

 .319), ص.2013جفتا, 

 

 الموثوقية .2

معناها جديرة بالثقة. املوثوقية يعين أنه ميكن أن يثق شيءا.  ملوثوقيةا

اختبار املوثوقية يعين أن االختبار موثوق به. ويقال إن االختبار أن يكون له 

                                                   
46 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 185. 

 



 

ت ت   

 

حلساب مشكلة املوثوقية، باستخدام  47موثوق به إذا كانت النتائج ثابتة.

  الصيغة التالية: 

r11= � �
���

� ����∑��
��

� 
  مالحظات: 

r11   االختبارات املوثوقية الشاملة =  

K     عدد األسئلة =  

N     عدد من املوضوعات أو التالميذ =  

   جمموع الفرق=         ��

p      نسبة االشخاص الذين أجابوا صحيحا على احلبوب (نسبة =

  ) 1االشخاص الذين تلقوا على درجة 

p      املقسمة ايل 1= املواضيع سجل N   

q      0= نسبة االشخاص الذين حصل على درجة )q  =1 - p (  

  املعايري: 

 3.2ل الجدو 

 r  قيمة من تفسيرال جدول

 التفسير r  قيمةكمّية 

 مرتفع جدا 1,00-0,800بني 

 معتدل 0,800-0,600بني 

 كاف 0,400-0.400بني 

 منخفض 0,400-0,200بني 
                                                   

47 Mulyadi, Op. Cit, h. 43. 



 

ث ث   

 

 )مرتابطة(غري  جدا منخفضة 0,200-0,000بني 

املصدر: سوهارسيمي أريكونطا, إجراءات البحث املدخل التطبيقي, (جاكارتا: رينيكا 

  .319), ص.2013جفتا, 

 

  درجة الصعبة .3

وميكن التعبري عن احلبوب من عناصر االختبار مثل حبة العناصر اجليدة، 

عندما تكون هذه العناصر ليست صعبة جدا وليس من السهل جدا، وبعبارة أخرى 

الصعوبة كان البنود هو معتدل أو كافية. األرقام اليت تظهر الصعبة على درجة من 

والسهلة بل هي مسألة ما يسمى مبستوى مؤشر صعوبة لتحديد مدي صعوبة 

 استخدام السؤال. 

 

  

JS
BP 

 
 : البيان

B  عدد التالميذ الذين أجابوا  بند السؤال بشكل صحيح =  

JS  عدد التالميذ =  

   



 

خ خ   

 

  

 3.3  الجدول

 ألسئلةا صعوبة مستوى تفسير

 التفسير P  من كمية

0,00 ≤ P ≤ 0,30 صعب 

0,30< P ≤ 0,70 طوسّ (مت فاك( 

0,70< P ≤ 1,00 سهل 

), 2006املصدر: أنس سوجيونو, مدخل تقييم التعليم, (جاكارتا: راجا كرافيندو, 

 372ص.

   الطاقة المختلفة .4

ويهدف هذا االختبار إىل احلصول على بيانات عن قدرة مسألة التمييز بني 

التالميذ اجليدون مع التالميذ بأقل ذكاء. األرقام اليت تبني مدى املميزة تسمى مؤشر 

. كما هو احلال مع مؤشر صعوبة، ويرتاوح مؤشر Dالتمييز (املميزة) ختتصر ب 

  ، وهي: D. صيغة للعثور 1،00-0،00التمييز 

 BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD   

  : البيان

D   .االختالفات =  

JA  .عدد املشاركني يف جمموعة أعاله =  

JB  .عدد املشاركني ضمن ا�موعة =  

BA  .عدد املشاركني الذين جييبون السؤال على احلق =  



 

ذ ذ   

 

BB  .عدد املشاركني ضمن ا�موعة الذين أجابوا على السؤال بشكل صحيح =  

PA  نسبة املشاركني على جمموعة الذين أجابوا على السؤال بشكل =

  صحيح

PB  نسبة املشاركني ضمن ا�موعة الذين أجابوا على السؤال بشكل =

  صحيح. 

  تصنيف السمات املميزة: 

  D: 0،00-0،20  أقل

  D: 0،20-0،40  كافية

  D: 0،40-0،70  جيد

  D: 0،71-1،00  ممتاز

D سليب، كل شيء ليست جيدة. ال ينبغي أن تستخدم قيمة :D  .. 48سليب  

 

 

  3.4 الجدول

 الممّيزات تفسير

 التفسير صنيفتّ ال D  كمية

 )قبيحة( ضعيفة مميزةفيها  مردود 0,20من  أقل

 )طوسّ (مت كافية مميزة فيها مقبول 0,20-0,40

 ة جّيدةز مميّ  فيها جّيد 0,40-0,70

                                                   
48 Ibid., h. 385. 



 

ض ض   

 

 ةممتاز  مميزةفيها  ممتاز  0,70-1

 فيها ممّيزة سلبّية (قبيحة جّدا) - سلبية إشارة

), 2006املصدر: أنس سوجيونو, مدخل تقييم التعليم, (جاكارتا: راجا كرافيندو, 

  389ص.

   البحث بيانات تحليل ط. طريقة

حتليل البيانات املستخدمة للرد على صياغة املشكلة واختبار الفرضيات.  طريقة

وقد مت حتليل البيانات والبحوث يف شكل القيم القبلي والبعدي يف ا�موعة الضابطة 

وا�موعة التجريبية �دف إثبات قبول أو رفض الفرضية املقرتحة من قبل املؤلف، 

ات املسبقة يف شكل احلياة الطبيعية الذي أجرى يف وقت سابق اختبار املتطلب

 واختبار التجانس. 

 

 

  

   المتطلبات األساسية للفرضية اختبار.  2

  اختبار احلياة الطبيعية   ) أ

ويتم اختبار احلياة الطبيعية على كل من الطبقة التجريبية والطبقة الضابطة 

  مت استخدام اختبار احلياة الطبيعية لإلجراءات التالية: 

 z1, z2, ..., zaكأرقام اخلام  x1, x2, ..., xa ،1نتيجة املالحظات س  )1

���باستخدام الصيغة 
����
�

  

  يتم فرز البيانات من هذه العينة من أعلى درجة إىل أدىن درجة.  )2



 

غ غ   

 

 zi)	�	F(zi) = P(zمع توزيع البيانات العادية القياسية احملسوبة  )3

إذا يتم التعبري عن هذه النسبة اليت   zi	�z1, z2, ..., zaحساب نسبة  )4

 : S(zi)كتب 

1) S(zi) = 
���������	��,			��		…..		������	���

�
 

  لتحديد سعر املطلق.   F(zi) - S(zi)حبساب الفرق بني  )5

  Loأخذ أكرب السعر بني أسعار الفرق املطلق، و سعر أكرب يسمى  )6

   0.05ومستوى كبري من   ,Ltabelمع  Loمقارنة  )7

  استنتاج  )8

  قبوال  Hoمث   ,Lo< Ltabelإذا 

  رفض  Hoمث   ,Lo>Ltabelإذا 

   Lillieforsاملستمدة من جداول  Ltabelاملالحظة: 

 3.5ل الجدو 

 One Kolmogorof Smirnovشروط إختبار 

 المعنى البيان اإلمكانيات

Sig  <0,05 تقبل H0 
 متوّزعة طبيعيّة لبياناتا

Sig  >0,05  ترّدH0 
 متوّزعة طبيعيّة البيانات

  

  اختبار التجانس  ) ب



 

ظ ظ   

 

بعد اختبار احلياة الطبيعية ومن مث اختبار التجانس، وهي اختبار 

. الختبار 49لتحديد ما إذا كانت الفروق لعدد من السكان نفسها أم ال

التجانس يف هذه الدراسة باستخدام اختبار جتانس الفروق يف برنامج 

٪. اختبار فرضية التجانس الفروق على النحو 5إكسل مع مستوى الداللة 

  التايل: 

H 0:  ال يوجد فرق يف قيمة الفرق من الدرجة الثانية  

H I:  ال فرق يف قيمة التباين من الدرجة الثانية        

         

   

                                                   
49 Ibid., h. 174. 



 

أ أ أ   

 

  3.6الجدول 

  شروط اختبار تجانس الفروق

 المعني معلومات احتمال

sig > 0,05 H0   مقبولة 
ال يوجد فرق يف قيمة الفرق من الدرجة 

 الثانية 

sig < 0,05  H0  ال فرق يف قيمة التباين يف فئتني   مرفوضة 

 

   اختبار الفرضية .2

فإن قيل البيانات لتم توزيعها بشكل طبيعي ومتجانس، مث الشروع يف اختبار 

. ويتم اختبار الفرضية مبعرفة هل هناك أي SPSSمستقل عينة اختبار يف إحصاء 

   الفصل التحّكمي. التجرييب للفصلفرق يف املتوسط ملفردات التالميذ 

 t اختبار صيغة

� � 	
�₁ � �₂

�� 1
�₁ �

1
�₂

 

�² حيث � ��₁����₁²���₂	����₂²
�₁��₂�	�

 

�₁² حيث �	∑����� ²

�₁
  

�₂² �	∑����� ²

�₂
  

  

  

  

  



 

ب ب ب   

 

 

  : البيان

x₁  متوسط الطبقة التجربية =  

x₂متوسط الطبقة الضابطة =  

S²  التباين العام =  

S  االحنراف املعياري العام =  

S₁²  الفرق لفئة جتريبية =  

S₂²  التغري للسيطرة على الصف =  

n₁  عدد تالميذ للصف التجربية =  

  = عدد تالميذ للصف الضابطة ₂ن 

إذا   thitungمع  ttabelحلساب احلصول على بيانات كبرية، ميكن أن ينظر إليه بني 

فليس يف حد   thitung< ttabelيف حد كبري، وإذا    thitung> ttabelكان القرار 

  كبري. 

 

   



 

ج ج ج   

 

 ابعالرّ  الباب

 والمناقشة نتائج البحث

  

  " كوتابوميالمدرسة الثانويّة "هداية المستفيد من نظرة عامة  .أ 

 الموقع الجغرفي .1

" يف كوتابومي اجلنويب، أي يف شارع نوية "هداية املستفيداتقع املدرسة الث

، ةالشمالي نجأمان، كوتابومي اجلنويب، المبو  ج، القرية تاجنونج45رقم  ويريداتاما

" ة "هداية املستفيدويّ نا. تقع املدرسة الثنج، مقاطعة المبو 34511رمز الربيدي الوب

ليست بعيدة عن القرى اليت تدعم على تطوير هذه املدرسة وتقدمها. ولذالك، 

 50من البيئة احمللية. طقااملن و الذين يأتون من القرى التالميذيتضح من هيمنة 

 المدرسة تاريخ تأسيس .2

ج امان،  القرية تاجنونهداية املستفيد هي اسم من مؤسسة الرتبية اليت تقع يف 

 (MTs)وية نامن املدرسة الث . فيها الرتبية الرمسيةةالشمالي نجكوتابومي اجلنويب، المبو 

، واملعهد TPA/TPQوالرتبية غري الرمسية من املدرسة الدينية، ، (MA)واملدرسة العالية 

  اإلسالمي.

اجلنويب، تابومي، كوتابومي كو ب" نوية "هداية املستفيداتبىن املدرسة الث

. وانطالقا من نية من 2006عاما. وحتديدا يف عام  10قدر  ةالشمالي نجالمبو 

القيادات الدينية وا�تمعية والقيادات التعليمية من الظروف ا�تمعية اليت ال تزال 

                                                   
50 Dokumentasi MTs Hidayatul Mustafid Kotabumi, Tanggal Kutip: 23 Januari 2017. 



 

د د د   

 

متخلفة كثريا سواء يف التعليم واالقتصاد، وبالتايل، عند القيادات نية إلنقاذ اجليل 

وخاصة قطاع التعليم الرمسي، ويدعم أيضا على الربنامج  القادم من التخلف

تقوم املؤسسات  2006ملدة تسع سنوات، مث يف عام  "واجب التعّلم" احلكومية

كتور أندوس كياهي الدّ  هو مديرهاو "، لرتبوية يعين املدرسة الثانويّة "هداية املستفيدا

  51احلاج أوال يأسس املؤسسة اجلديدة حىت األن.

 البعثة واألهدفالرؤية،  .3

 الرؤية  )أ 

(اإلبداعي، ونشط، حيوي، مطاطا،  طالب جاهز اإلسالمي عامل"

 52الواقع) ". على ستجابوم

 البعثة   )ب 

 يقوم التعليم فعالية والتقومي مبوضوعية. .1

 اإلمتحان املدرسي واإلمتحان الوطين، قيمة التالميذترقية اجناز  .2

 البنية التحتية. ترقية .3

 الداخلية واخلارجيةترقية عالقات جيدة بني  .4

ترقية التوجيه واإلرشاد، واألنشطة الالصفية، والتقدير/ممارسة  .5

 الشريعة اإلسالمية.

53احلفظ الصاحل واألخذ األصلح. .6
 

                                                   
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid 



 

ه ه ه   

 

 األهداف  )ج 

حتصيل رسم اخلرائط معايري الكفاءة، معايري األساسية، املؤشرات،  .1

 .6-1وناحيات كل درس من الفصل 

 توصيل املعايري احملتويات. .2

 املعايري التعليمية.توصيل  .3

 توصيل املعايري املريب وقدرة املريب. .4

توصيل املعايري التحكم املدرسة من التعليم، واملنهج، والبنية  .5

 ، واإلدارة، وغري ذلك.التالميذالتحتية، واملوارد البشرية، و 

 توصيل كمال الكفاءة / اإلجناز / التخرج. .6

 أحوال المدرسين والموظفون .4

يقوم الباحث مع مدير املدرسة الثانوية " هداية املستفيد "  ومن مقابلة الذي 

األكادميي خمتلفة، غالبهم يتم  بأنواع 17كوتابومي، أن املدرسني فيها كلهم 

بكالوريا مث يكون املدرس الذي يستمر بكالوريا. ويف دعم املنهج يف املدرسة الثانوية 

المية، مدير املدرسة خيتار " هداية املستفيد " اليت هي املوسسة التعليمية اإلس

املدرسني واملوظفني حبسب التعلم دينهم حىت أصبح تعادل بني تعلم الرمسي وتعلم 

الدين. ولذلك، املدرسون واملوظفون يف املدرسة الثانوية " هداية املستفيد " كلهم 



 

و و و   

 

أما دفاتر األمساء املدرسني واملوظفني واإلدارة  54متخرجون من املعاهد اإلسالمية.

 55املدرسة الثانوية " هداية املستفيد " كما يلي: يف

  

  4.1الجدول 

  بيانات المدرسين في المدرسة الثانوية " هداية المستفيد " كوتابوميقائمة 

  2016/2017 الدراسي العامّ 

  الموقف  التربية  اإلسم  الرقم

1  Drs.KH. Mawardi Ishaq IAIN RIL DPK Kemenag 

2  Riska Soviana S.Pd Ibnu Rusyid GTY 

3  Tina Kartika Sari MA GTT 

4  Asni Yudiana S.Pd STKIP Kotabumi GTT 

5  Firdaus MA GTT 

6  Hendri Saputra S.Pd.I IAIN RIL GTT 

7  Dahniyar S.Pd.I STAIN Metro GTY 

8  Eliza Gustini, S.Pd MA GTY 

9  Defi Fatmawati MA GTY 

10  Wiwiek Aprilia MA GTY 

11  Rista Marini MA GTY 

12  Nun Aini S.Pd. Ibnu Rusyid GTY 

13  Saiful Habibie MA GTY 

  د كوتا بومييانوية هداية املستفمن املدرسة الثّ وثائق ال ر:املصد

  

 

                                                   
54 Wawancara dengan Drs KH Mawardi ishaq (Kepala MTs Hidayatul Mustafid Kotabumi), 

Tanggal: 20 Januari 2017. 
55 Dokumentasi MTs Hidaytaul Mustafid Kotabumi, Tanggal Kutip : 25 Januari 2017. 



 

ز ز ز   

 

  4.2الجدول 

  بيانات الموظفين واإلدارة في المدرسة الثانوية " هداية المستفيد " كوتابوميقائمة 

 2016/2017الدراسي  عامّ ال 

  

  الموقف  التربية  اإلسم  الرقم

1  Ita Susiyanti, A.Md STAIN Metro Ka TU 

2  Amalise, S.Pd STKIP Kotabumi Staff TU 

3  Siti Rofi’ah MA Bendahara 

4  Iin Indriyani, S.Pd.I IAIN RIL GTY 

 نوية "هداية املستفيد"ااملدرسة الثالوثائق من املصدر: 

  

 التالميذ أحوال .5

نوية " هداية املستفيد " هم الذين يأتون من االتالميذ يف املدرسة الث

ا�تمع واملنطقة احمليطة بكوتابومي. ذهب التالميذ يف املدرسة الثانوّية " 

هداية املستفيد " لتعلم العلم وتعلم العلم الدين. أما عدد التالميذ يف 

 يلي: املدرسة الثانويّة " هداية املستفيد " كما

  



 

ح ح ح   

 

 4.3الجدول 

  من المدرسة الثانوية هداية المستفد كوتا بوميالبيانات 

 2017-2016العاّم الدراسي 

 العدد اإلمرأة الرجال الّصف الرقم

 40 22 18 السابع 1

 60 20 40 الثامن 2

 45 30 15 التاسع 3

 145 72 73 العدد

  كوتا بوميالثانوية هداية املستفيد  من املدرسة وثائق ال :املصدر

"  الثانويّة "هداية املستفيديف املدرسة  التالميذ اإلمجايل من العدد

 72.56بة ، والطل73أما التالميذ . 145 وهو كوتابومي

 

 يمينظتال الهيكال .6

 بومي " كوتاداية املستفيدهالثانويّة "املنظمة يف املدرسة  إّن هيكال

  57كما يلي:  وهو

   

                                                   
56 Ibid 
57 Ibid 



 

ط ط ط   

 

  هيكال التنظيمي

  " هداية المستفيد " كوتابومي الثانوّيةفي المدرسة  

  2016/2017راسي الدّ  العامّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

  رئ�س�املؤسسة
  مدير�املدرسة فض��

ا��اج��الدكتورندوس
  رئ�س�قسم��دارة ماواردي�إ��اق

 إيتا�سوسان��
  ��نة�املدرسة
 أحمد�بيد�هللا

  مدير�املدرسةوكيل�
 رز�ا�صافيانا

  قسم�املالية
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  مشرف�الكّشافة
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  معّلم�الفصل
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  معّلم�الفصل

 الثامن�أ
 

  معّلم�الفصل

 جالسا�ع�
 
  معّلم�الفصل

 دالسا�ع�
 

  معّلم�الفصل

 تاسع�بال
 

  معّلم�الفصل

 تاسع�أال

معّلم�

  الفصل

معّلم�

  الفصل

 التالميذ
 

  ون املعّلم



 

ي ي ي   

 

 البيانات من نتائج البحث .7

الكمية من تنائج  البيانات اليت تستخدمها الباحثة هي البيانات

يف  " هداية املستفيد " كوتابومي الثانويّةاملدرسة  من ة القراءةالتعلم يف مهار 

 التالميذاملادة اهلواية. تلك البيانات تكتسب من  من الثاين الفصل الدراسي

األخر  التالميذمن  20يف الفصل التجرييب مث  التالميذمن  20، اما 40

يناير  20مرات، يبدأ من التاريخ  8يف الفصل التحكمي. يعمل التعليم 

كالفصل التجرييب الذي يستخدم   الفصل السابع بفرباير يف  10حىت 

 Team Acceleratif) فريق مستعان بالشخص موذجالطريقة التعاوين بن

Individualization) كالفصل التحكمي بغري الطريقة  الفصل السابع أ، ويف

 Team Acceleratif)( فريق مستعان بالشخص التعاوين بنموذج

Individualization القبلي  اإلختبار. انطالقا من نتائج البحث، تكتسب

  البعدي كما يلي: واإلختبار

   



 

ك ك ك   

 

  4.4الجدول 

  بيانات القيمة القبلي والبعدي في الفصل التجريبي والفصل التحكمي

  " هداية المستفيد " كوتابومي في النصف الثاني الثانويّةالمدرسة 

  2016/2017 العاّم الدراسي

الرّ 

 قم

 الصّف التحّكم (السابع أ) ي (السابع ب)التجريب الّصف

 سم الطالبإ

 اإلختبار

 القبلي

اإلختبار 

 البعدي

 سم الطالبإ

 اإلختبار

 القبلي

اإلختبار 

 البعدي

1 Abdiyansyah 
Utama 25 75 Abdulracman 37,5 62,5 

2 Abu Thohir 
wahid 37,5 87,5 Agung 

Purnama Aji 25 50 

3 Adi Julaiman 
Y 25 62,5 Ahmad 

Zubaidi 37,5 50 

4 Ahmad Fajar 
S 37,5 62,5 Alfina 

Munazati A 25 62,5 

5 Anisa Qorita 
Ayuni 25 75 Anggi Riyani 12,5 37,5 

6 Aisyah Nur 
Saputri 37,5 62,5 Anti Ferianti 50 62,5 

7 Cindy Puspita 37,5 50 Arya Sanjaya 25 37,5 

8 Defriyansyah 50 75 Deni 
Syahindra 12,5 37,5 

9 Edwar Alfarid 12,5 62,5 Deska 
Armanda 50 75 

10 Eni Putri 
Aliftia 37,5 75 Dian Ajeng 

Safitri 62,5 62,5 

11 Fira Anggita 
Putri 50 62,5 Fadel Rasyidi 

R 37,5 50 

12 Florensi Dwi 
Prasasti 25 87,5 Ida Mutiara 37,5 75 

13 Harmadi 
Setiawan 25 50 Kurni 

Rahayu N 25 50 

14 Kanaya Al 
Zahra 37,5 75 Krisna wati 37,5 37,5 

15 Mega Diana 12,5 50 Laili Tami 37,5 37,5 



 

ل ل ل   

 

lestari Ahda 

16 M.Caesar 
Mahadika 25 62,5 Lutfiyatul 

Umaini 25 50 

17 M.Nur Salim 25 87,5 Maela 
Saputri 50 62,5 

18 Risky Dwi 
Saputra 50 62,5 Melya Intani 37,5 62,5 

19 Siti lailatus 
Sa'adah 37,5 75 M.Nur 

Wahid 62,5 75 

20 Tesa Monica 37,5 75 M.Soleh 
Udin 50 62,5 

 1100 737,5 العدد 1375 650 العدد 

 55 36875 المتوسط 68,75 32,5 المتوسط 

  املصادر: بيانات القيمة القبلي والبعدي يف الفصل التجرييب والفصل التحكمي

  " هداية املستفيد " كوتابومي يف النصف الثاين الثانويّةاملدرسة 

  2016/2017السنة الدراسية 

فريق مستعان  بنموذجباستخدام الطريقة التعاوني  التالميذنتائج التعلم  .1

في تعليم اللغة العربية "  Team Acceleratif Individualization  بالشخص

 األلوان "

، فريق مستعان بالشخص بنموذج يف عملية التعلم باستخدام الطريقة التعاوين

يبدأ بإعطاء اختبار القبلي الذي يهدف إىل حتديد القدرة األولية للطالب، مث 

تعلم األلوان املتعلمني  فريق مستعان بالشخص باستخدام التعلم التعاوين بنموذج

أشخاص، وبعد ذلك تعطي الباحثة بيانا للمادة  5جمموعات يتكون من  4جيعل 

مع كل جمموعة ليبحث عن املواد  التالميذتعلم املفردات، ويناقش  األلوان وتستمر

اليت تقدميها، مث كل جمموعة مسبقة واحدا فواحدا ليشرح نتائج مناقشا�م ويعطى 



 

م م م   

 

الوظيفة لقرائتها ويرتمجوها متبادال.  وبعد ذلك تقدم الباحثة باختبار  التالميذ

  البعدي. 

حتقيق لزيادة فهم  مستعان بالشخص فريق استخدام الطريقة التعاوين بنموذج

أكثر  التالميذمهتم يف املادة مع هذه الطريقة.  التالميذيف املادة ألنه اهتمام  التالميذ

نشاط يف مالحظة حمتويات عن املادة يف الوسئل، وينظر إليها أيضا حريصة عند 

ملواد تقدمي املالحظات والتعلم ال تكون مملة. حتسني نتائج التعلم للطالب من ا

  األلوان ميكن أن ينظر إليه من قيمة االختبار القبلي والبعدي كما يايل: 

  4.5الجدول 

  خالصة نتائج قيمة القبلي والبعدي في الفصل التجريبي
 نتائج االختبار البعدي نتائج االختبار القبلي نوع القیمة
 87.5 50 قیمة األعلى
 50 12.5 قیمة األدنى
 1375 650 عدد القیمة

 68.75 3250 معدل

  فريق مستعان بالشخص املصدر: قيمة من نتائج التعلم باستخدام منوذج
  

حصلت القيمة على نتائج االختبار القبلي والبعدي يف  4.5يف اجلدول 

مع عدد  فريق مستعان بالشخص الفصل التجرييب باستخدام طريقة التعلم بنموذج

، ويف االختبار البعدي 50على أعلى الدرجات يف االختبار القبلي  التالميذمن  20

، ويف االختبار البعدي 12.5. ألدىن درجات يف االختبار القبلي 87.5قيمته 

 1375واإلختبار البعدي  650. حىت عدد القيمة يف االختبار القبلي 50قيمته 

  . 68.75واإلختبار البعدي  3250مبعدل اإلختبار القبلي 

فريق  بنموذج التعاوني التعّلم طريقةالمفردات باستخدام  استيعابج نتائ .2

  في تعليم اللغة العربية المادة " األلوان " مستعان بالشخص



 

ن ن ن   

 

فريق  يف الفصل التحكمي بدون استخدام طريقة التعلم التعاوين بنموذج

، تبدأ عملية التعليم بإعطاء االختبار القبلي، بعد ذلك يعطى مستعان بالشخص

مث يعطى املادة األلوان بقراءة املادة ويرتمجها باللغة اإلندونيسية، مث  يالحظاملدرس 

إلعادة قراءة املادة واحد بواحد، وبعد ذلك تشرح الباحثة املادة  التالميذيأمر املدرس 

يُأمر لقراءة املادة  التالميذردات، اليت كل من األلوان وتستمر بتعلم القراءة واملف

  ويرتمجها متبادال. مث أخريا تقدم الباحثة اإلختبار البعدي.  

أحوال التعلم يف الفصل التحكمي يوجد أكثر سلبية من الفصل التجرييب 

من املادة األلوان ميكن أن ينظر إليه  التالميذالذي اتضح مرئية النشطة. نتائج التعلم 

  من اكتساب القيمة االختبار القبلي والبعدي على النحو التايل: 

  4.6الجدول 

  في الفصل التحكمي القبلي والبعدي اإلختبارخالصة نتائج 

   نتائج االختبار البعدي نتائج االختبار القبلي نوع القيمة

 75 6205 قيمة األعلى
 

 3705 12.5 قيمة األدىن
 

 1100 737 عدد القيمة
 

 55000 360875 معدل
 

  فريق مستعان بالشخص من نتائج التعلم باستخدام بنموذج اإلختباردر: املص

، نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي بدون دولواستنادا إىل اجل

مع عدد  فريق مستعان بالشخص استخدام طريقة التعلم التعاوين بنموذج

، 62.5احلصول على أعلى الدرجات يف االختبار القبلي  التالميذمن  20



 

س س س   

 

. ألدىن درجات يف االختبار القبلي 750ويف االختبار البعدي قيمته 

. حىت عدد القيمة يف االختبار 3705، ويف االختبار البعدي قيمته 12.5

مبعدل اإلختبار القبلي  1100واإلختبار البعدي  73750القبلي 

  .5500والإلختبار البعدي  36875

   

  ب. تحليل البيانات من نتائج البحث

   بيانات اختبار األدوات .1

قبل توصيل بيانات األدوات يف الفصل التجرييب والفصل التحكمي، تبدأ 

باختبارها الباحثة يف صحة، واملوثوقية، ومستوى الصعوبة وقوة مميزة للسؤال. عدد 

، تنتشر التالميذمن  20يتبع أدوات االختبار  يف الصف السابع الذي التالميذ

أسئلة مبتعددة اخليارات اليت متثل املؤشرات يف املادة  10الباحثة إىل األدوات من 

  . 0و وزن اخلطأ  1األلوان مع وزن الصحيح 

  السؤال اختبار صحة  )أ 

صحة اختبار السؤال ختترب باستخدام نقطة صيغة بربنامج مايكروسوفت 

  . 4.7إكسل، حصول صحة نتائج االختبار ميكن أن ينظر إليها يف اجلدول 

 

 4.7 الجدول

 لةسئاأل ةصحّ لتجريب  تحليلالنتائج 

 رقم األسئلة عدد األسئلة المعاییر الّرقم

 - - (صالح) 1,00- 0,800 1

 - - (صالح) 0,800- 0,600 2



 

ع ع ع   

 

 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 8 (صالح) 0,600- 0,400 3

 - - (غیر صالح) 0,400- 0,200 4

 10, 1 2 (غیر صالح) 0,200- 0,000 5

 األدوات ةصحّ  الختبار تحليلاملصدر: نتائج حساب ال

 .أسئلة صحة و سؤاالن غري صحتني 8توجد  4.7اجلدول  يف
  

 اختبار الموثوقية السؤال  )ب 

 Microsoft Excelوتظهر قيمة املوثوقية من نتائج التحليل يف برنامج 

  . 4.8، عن نتائج اختبار املوثوقية يف اجلدول KR-20باستخدام الصيغة 

  4.8ل الجدو 

 األسئلة موثوقيةختبار التحليل النتائج 

 معاييرال قيمة الموثوقية أسئلة الموادّ  الّرقم

 عال 0,657  األلوان 1

  نتائج حتليل اختبار املوثوقية حبسب األدواتاملصادر: 

وبعد تفسريها  r 0.89توجد نتيجة القيمة املقومة  4.8يف اجلدول 

صر السؤال يف األدوات مع طاولة تفسري ميكن يقال أن عنا r دولجب

 موثوق �ا.

 اختبار مستوى الصعوبة  )ج 

 نتائج حتليل اختبار األدوات السؤال املادة " األلوان " حيتمل على

  4.3 دولمستوى الصعوبة اليت تفسريها يف اجل

  



 

ف ف ف   

 

 4,9الجدول 

 لةسئاألصعوبة مستوى  الختبار تحليلال نتائج

 رقم األسئلة عدد األسئلة المعاییر الّرقم
 - - )0,30من الصعب (< 1
 10, 8, 7, 5, 4, 3 6 )0,70- 0,30المتوسط ( 2
 9, 6, 2, 1 4 )0,70من السھل (> 3

  مستوى صعوبة األدوات الختبار تحليلالاملصدر: نتائج حساب 

  اختبار قوة مميزة  )د 

نتائج حتليل اختبار األدوات السؤال املادة " األلوان " قيمة املميزة 

  . 410اليت تفسريها يف اجلدول 

 4.1الجدول 

 ممّيزات األسئلةالختبار  تحليلال نتائج

 رقم األسئلة عدد األسئلة المعاییر الّرقم
 9, 7, 5, 4, 3 8 حسناتقبل األسئلة  1

 2, 6, 8 3 تقبل األسئلة جيدة جدا 2

 10, 1 2 ترمى /ال تستخدم األسئلة  3

  املصدر: نتاج حساب التحليل الختبار ممّيزات األسئلة 

  اختبار الشرط المسبق للفروض .2

 اختبار التطبيعية  )أ 

هو يعمل يف كل فصل من فصل التجرييب وفصل التحكمي. 

 one kolmogorofوالختبار التطبيعية يف هذا البحث يستخدم اختبار 

smirnov  يف برنامجMicrosoft Excel  البيانات 5مع مستوى الداللة .٪

. إذا كانت قيمة أمهية 0.05املوزعة عادة إذا كانت قيمة امهية > 



 

ص ص ص   

 

عة ليست طبيعية. هنا نتائج اإلختبار ، فالبيانات املوز 0.05<

  .4.11 جدولالتطبيعية ميكن أن ينظر اليها يف 

 4.11الجدول 

 One Kolmogorof Smirnovالطبيعي  اختبار نتائج

 ستنتاجاال Lالجدول  Lo عينةالمجموعة 

 طبيعي 0,1900 1698, 0 اإلختبار القبلي للّصف التجرييب

 طبيعي 0,1900 1739, 0 اإلختبار البعدي للّصف التجرييب

 طبيعي 0,1900 1826, 0 اإلختبار القبلي للّصف التحّكم

 طبيعي 0,1900 1596, 0 اإلختبار البعدي للّصف التحّكم

 One Kolmogorof Smirnovالطبيعي تحليل اختبار ل احلساب نتائج :املصدر

 

أن قيمة اإلختبار يف املفردات للفصل التجرييب والفصل  4.11ل يدل جدو 

حبيث ميكن أن خنلص إىل أن بيانات وزعت  0.05التحكمي  لديهما سيج> 

  بشكل طبيعي. 

 اختبار التجانس  )ب 

يف  التجانساختبار التجانس يف هذا البحث يستخدم اإلختبار 

كانت العينات ، واليت �دف إىل حتديد ما إذا  Microsoft Excelبرنامج 

املستخدمة هلا نفس التباين أم ال. لديها بيانات نفس التباين إذا كانت 

، ليس فيها 0.05. إذا كانت قيمة معنوية> 0.05قيمة امهية> 

  التايل: 4.12 دولبيانات نفس متغري. كما يف اجل

  

  



 

ق ق ق   

 

 4.12 الجدول

 تجانس الفروقلنتائج اختبار التجانس 

 ستنتاجاال Fالجدول  احلساب F البيانات

 متجانس 2168 1472 اإلختبار القبلي

 متجانس 2168 1098 البعدياإلختبار 

 جتانس الفروقاختبار  تحليلنتائج احلساب ل  :املصدر

أن تنائج اختبار التجانس اإلختبار القبلي  4.12 جدوليدل 

واإلحتبار البعدي من تعليم املفردات يف الفصل التجرييب والفصل التحكمي 

حبيث ميكن أن خنلص إىل أن الفرق بني جمموعات  0.05لديها سيج> 

  متجانسة. 

 اختبار الفرضية  )ج 

فإن قيل البيانات ليتم توزيعها بشكل طبيعي ومتجانس، فيستمر 

. يعمل SPSS Statistic 20.00يف برنامج  t-test العينة املستقّلة اختبارب

على  التالميذهل هناك أي فرق يف معدل قدرة اختبار الفرضية ليعرف 

  املفردات يف الفصل اجترييب والفصل التحكمي. 

ليحسب البيانات احملصولة هل هناك عميقة أم ال، ميكن أن ينظر  

 thitung> ttabelبأخذ النتيجة اذا كان  thitungو   ttabelإليها بني 

  فالبيانات غري عميقة. thitung< ttabelفالبيانات عميقة وإذا كان 

  . 4.13وأظهرت نتائج اختبار الفرضية التالية يف اجلدول. 

  

  



 

ر ر ر   

 

 4.13الجدول 

 tعينة اختبار  ةلمستقل فرضيةال نتائج اختبار

 ستنتاجاال tالجدول  الحساب   t البيانات

 مل يكن هناك فرق كبري 1686 1,205-  اإلختبار القبلي

 هناك اختالفات كبرية 1686 3246 البعدياإلختبار 

  tعينة اختبار  ةختبار مستقلال حساب التحليل نتائج :املصدر

> 3.246أن اختبار (ت) توجد القيمة من  4.13ويدل اجلدول 

) مردودة، وال فرق يف معدل قدراة H0فلذلك تسمى عدم الفرضية (1.686

مفردات اللغة العربية. ولذلك، فإن معدل قيمة املفردات يف الفصل التجرييب أعلى 

من الدرجة يف الفصل التحكمي، ميكن االستنتاج جيد أثر عميق باستخدام 

 .كبري يف ترقية املفردات  فريق مستعان بالشخص بنموذجالطريقة التعاوين 

  

  البحث ج. مناقشة نتائج

"  املستفيد هدايةالثانويّة "باملدرسة  السابععملية تعليم اللغة العربية يف الصف إّن 

دقيقة. وقد أجري هذا البحث موافق  4x35كوتابومي مرتان يف األسبوع مع عدد الوقت 

السابع " هداية املستفيد " كوتابومي مع املادة األلوان يف الفصل  الثانويّةبساعة يف املدرسة 

كفصل التحكمي. كل فصل أجري فيه استخدام السابع ب  كفصل التجرييب و يف الفصل أ

  الطريقة التعليم املختلفة. 

 بنموذجالتعاوني  التعّلم طريقةيم في الفصل التجريبي باستخدام عملية التعل )1

 (Team Acceleratif Individualization) فريق مستعان بالشخص

أربع  السابع بالصف  ي يفهو عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل التجرييب 

مع  09.10- 07.15الساعة  2017يناير  24مرات يعين أوال يف اليوم الثالثاء، 



 

ش ش ش   

 

يف الساعة  2017يناير  27م اجلمعة، و دقيقة. ثانيا يف الي 3X  35ختصيص وقت

  وختصيص وقت سواء.

خطوات التعليم، وهي اخلطوة األوىل هي األنشطة التعليم من خالل ثالث 

للتعلم ويعطى اختبار  التالميذالنشاط األول. يف االجتماع األول، يبدأ املدرس إلعداد 

القبلي، بعد االنتهاء عن اختبار القبلي واملدرس ان يوصل أهداف التعليم ومؤشراته 

تبدأ بقراءة املادة  وإعداد نص املادة األلوان،  ويف ااإلجتماع الثاين، عملية التعليم

  األلوان.

 يف املدرسة اخلطوة الثانية هي التعلم األنشطة األساسية. املنهج املستخدم

من  2013" كوتابومي للمواد الدراسية اللغة العربية هو املنهج الثانويّة "هداية املستفيد

ل، ؤاسوالالحظة، امل: وهي حيث األنشطة األساسية تقدم من خالل مخس عمليات

 التالميذصادقة، واالتصاالت. يف االجتماع األول، يأمر املدرس من واملتجريب، وال

ملالحظة  التالميذملالحظة احلوار يتعلق باأللوان ويف االجتماع الثاين يأمر املدرس من 

نص القراءة عما يتعلق باملفردات يف املادة األلوان، وبعد ذلك يعطي املدرس السؤال 

قراءة اليت توجد يف النص؟". ويف التجريبة يأمر املدرس للطالب: "هل قرأمت نص ال

يعطى  التالميذليبني عما يتناول من مالحظة نص املذكور. ويف املصادقة مع  التالميذ

نص القراءة يف نص اللغة العربية. أخريا يف اإلتصاالت،  التالميذاملدرس الفرصة ان يقرأ 

  مع املدرس عن املادة األلوان.  ذالتالميعن احملتويات ويتسأل  التالميذيستنتج 

اخلطوة الثالثة هي إختتام. اإلختتام الذي تقوم يف االجتماع األول باستعراض 

املواد يف االجتماع املقبل، وأما  التالميذنتائج التعليم ويعطى املدرس الوظيفة أن يتعلم 

  يف االجتماع الثاين، اإلختتام يعمل مع العملية على االختبار البعدي. 



 

ت ت ت   

 

 بنموذج التعاوينعملية تعليم اللغة العربية يف الفصل التجرييب باستخدام الطريقة  

أكثر محاسة، واهتمام، وسرعة ىف فهم املواد  التالميذيبدو  فريق مستعان بالشخص

  التعليمية.
 

 م التعاونيطريقة التعلّ فصل التحكمي بغير استخدام لعملية التعليم في ا )2

 (Team Acceleratif Individualization) فريق مستعان بالشخص بنموذج

مراتان يعين السابع أ عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل التحكمي هو الصف 

مع ختصيص  15.15-13.15الساعة  2017فرباير  1أوال يف اليوم األربعاء، 

يف الساعة وختصيص  2017فرباير  4م السبت، و دقيقة. ثانيا يف الي3X  35وقت

  .يةو اسمتوقت 

للتعلم ويعطى اختبار القبلي، بعد  التالميذيف االجتماع األول، يستعد املدرس 

االنتهاء عن اختبار القبلي واملدرس ان يوصل أهداف التعليم ومؤشراته، ويف اإلجتماع 

للتعلم ويعطى اختبار القبلي، بعد االنتهاء عن اختبار  التالميذالثاين، يستعد املدرس 

  ل أهداف التعليم ومؤشراته أيضا.القبلي واملدرس ان يوص

ملالحظة  التالميذاألنشطة التعلم األساسية يف اإلجتماع األول، يأمر املدرس 

املفردات يف املادة األلوان ويقرءوها، وبعد ذلك يعطى املدرس السؤال للطالب: "اي 

ليبني عما يتناول  التالميذاملفردات اليت جيدو�ا من قراء�ا؟". ويف التجريبة يأمر املدرس 

 التالميذيعطى املدرس الفرصة ان يقرأ  التالميذمن قراءة نص املادة. ويف املصادقة مع 

عن احملتويات  التالميذنص القراءة يف نص اللغة العربية. أخريا يف اإلتصاالت، يستنتج 

  الثاين. مع املدرس عن املادة األلوان. سواء ذلك يف اإلجتماع  التالميذيف املادة ويتسأل 



 

ث ث ث   

 

قوم يف االجتماع األول باستعراض يختتام. اإلختتام الذي اإلاخلطوة الثالثة هي 

املواد يف االجتماع املقبل، وأما  التالميذنتائج التعليم ويعطى املدرس الوظيفة أن يتعلم 

  يف االجتماع الثاين، اإلختتام يعمل مع العملية على االختبار البعدي. 

عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل التحكمي بغري استخدام الطريقة التعاوين  

غري نشاط من الفصل التجرييب الذي هو  التالميذيبدو  فريق مستعان بالشخص بنموذج

 افضل نشاط.

 

 المفردات استيعابنتائج تعلم اللغة العربية في  )3

بناء على البيانات احملصولة، معدل قيمة اإلختبار القبلي الذي يكتسب من 

أّن فهم  على يدل وهذا. 36875والفصل التحكمي  3250الفصل التجرييب 

يف املادة التعليمية األلوان نقص جدا، ألن املادة املذكورة مل يعلمها املدرس  التالميذ

املعرفة  على اساسّ ومؤ  والفهم امجاال،  و أجري اإلختبار القبلي اعتمادا على الذاكرة

القليلة لديه. كل قيمة املعدل إما من الفصل التتجرييب والفصل التحكمي ال تكون 

سواء ومناسبة جلعل عينة  التالميذهناك اختالفة كبرية. ولذلك، املعرفية أي فهم 

م لّ طريقة التعاليت ال تقوم الفصل التحكمي  يفهناك تأثري بني الطبق البحث. 

يف الفصل  وتطبيق TAI ( Team Accelerated Individualization (التعاوين نوع

ويف الفصل التحكمي توجد  6875، يف الفصل التتجرييب توجد  التتجرييب

. وباملقارنة مع قيمة االختبار القبلي من كل فصل، جتد عليها قيمة الفرق 55000

لفصل  18.125لفصل التجرييب و   38.25أو يسمى بزيادة يف القيمة مبعدل 

  التحكمي. 



 

خ خ خ   

 

 برنامج يف t -اختبار العينة املستقّلة ومن اختبار الفرضية باستخدام اختبار

SPSS  توجد قيمة  17.00االحصائياتt  مع سيج  3488احلصول عليها من

وكان فرق  ،H0)(، فيسمى عدم الفرضية 0.0، وبالتايل سيج >0001الذيل  2

 البحث نتائج على بناءيف معدل نتائج دراسة اللغة العربية على اكتساب املفردات. 

من  التعاوين التعّلم طريقة باستخداممن خالل  أنّ  إىل خنلص أن ميكن واملناقشة

 قد  (Team Accelerated Individualization)مستعان بالشخص أي  فريقمنوذج 

لدى تالميذ الصّف الّسابع ب باملدرسة الثانويّة  العربية تعّلم الّلغة نتائج على تؤثر

 هداية املستفيد كوتا بومي.

  



 

ذ ذ ذ   

 

   



 

ض ض ض   

 

 

 

 

 


