
لترقية نتيجة التعلم لمادة  NUMBERED HEAD TOGETHER جيةياستراتاستخدام 

بندر  ،كوبانغ تيباعالية  في المدرسة حسان الدين ال عاشرللطلبة الصف الاللغة العربية 

  .المبونج

 
 علمية رسالة

  والتعليم الرتبية علم ىف األوىل ةياجلامع جةالدر  على للحصول وطشر ال بعض إلستيفاء مقدمة

 

 : إعداد

 فوتراارفان سع

 0200111131:  القيد رقم

 العربية اللغة تعليم قسم
 

 
 

 

 والتعليم التربية كلية

 جنبو الم الحكومية اإلسالمية انتان رادين معةجا

  م1049/ه 4114 

 



لترقية نتيجة التعلم لمادة  NUMBERED HEAD TOGETHER استراتيجيةاستخدام 

بندر  ،كوبانغ تيباعالية  الفي المدرسة حسان الدين  عاشرللطلبة الصف الاللغة العربية 

 .المبونج

 
 علمية رسالة

  والتعليم الرتبية علم ىف األوىل ةياجلامع جةالدر  على للحصول وطشر ال بعض إلستيفاء مقدمة

 

 : إعداد

 فوتراارفان سع

 0200111131:  القيد رقم

 العربية اللغة تعليم قسم
 
 

 

 املاجستري الدين، ج أمرياحلا . كتورد ال : األول املشرف

 املاجسترية ،الدكتورة أمي هجرية:   الثانية ةاملشرف

 

 

 

 

 

 والتعليم التربية كلية

 جنبو الم الحكومية اإلسالمية انتان رادين معةجا

  م1049/ه 4114 

 



 ب

 

 ملخص
 

يؤثر على قلة النشاط  حيتأقل تنوًعا  تقدمي املواد التعلماستخدام الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف 
ن احس يف املدرسة نتيجة التعلم للطالب الصف العاشرسبب اخنفاض ه احلالة تىذلطالب يف تعلم اللغة العربية، ل

  Numbered Heads Together اسرتاتيجيةيستخدم الباحث  لك. لذابندر المبونج ،كوبانغ تيبا العالية الدين

 .يف عملية التعلم
أربع ب الحظةاملمع مجع البيانات  ةتقنيب. البحث اإلجرائيالذي يستخدمو الباحث ىو  طريقةنوع ال

ا يف ىذ ياون مبحثا. عدد الطالب الذي نعاا واال ،املراقبة ،التنفيذ ،مراحل يف دورة واحدة وىي التخطيط
ىي التحليل النوعي والتحليل الامي. باحث البالبيانات املستخدمة كانت طالًبا يف فصل واحد.   89البحث 

 .ناجتماعامرتني أي  ىاعقد يف كل دورةىذا البحث باستخدام ثالث دورات، حيث  نفذ
يف الدورة األوىل نتائج تعلم الطالب  وىي، على نتائج البيانات باحثحصل ال ا البحثعلى ىذ مرتاز
ق. يف الدورة الثانية يكتما  أقل حقاال نتائج ب %58،96كتما  اال مع  73،06 نتيجة املعدلةحصلت على 
كتما  ال اال نتائج ب %75،89كتما  اال مع  7:،77 النتيجةاحلصو  على بيف نتائج التعلم  الرتقيةبدأت تظهر 
 نسبةب 88،6 ةعدلنتيجة املتحقيق بت نتائج تعلم الطالب مرة أخرى ترقق. يف الدورة الثالثة يتزا  أقل حق

ميان االستنتاج أن  ا البحثىذ نتائج على مرتاز. ةاالكتما  احملقق وحصل علي نتائج %98،25 االكتما 
بندر  ،كوبانغ تيبا العالية ن الديناحس العاشر يف املدرسة لفصللالعربية اللغة التعلم يف املواد  نتائج ترقيةىناك 
 . Numbered Heads Together اسرتاتيجيةاستخدام ب المبونج

 

 

 ، نتائج التعلم، دراسة اللغة العربية NHT اسرتاتيجيةالالمة الرئيسية : 







 ه

 

 شعار

               

             

(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada 

(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. ( Q.S Az-

Zumar : 9) 

 

َُ ِبَأ ََنَ عَ  َةَ ن َوَ عَ لَ اَمَ يَ ن َ :َالدَ َلَ وَ قَ ي َ َمَ لَ سَ وَ َهَِي َلَ عَ َىَاللَ لَ صَ َاللََِلَ وَ سَ رَ َتَ عَ :َس ََِالَ قَ َة َرَ ي  َرَ َ

.امَ لَ عَ ت َ مَ اَوَ مَ الَِعَ وَ َهَ اّل َاَوَ مَ وَ َاللََِرَ كَ ََِِّل َاَإَِهَ ي َ اَفَِمَ َنَ وَ عَ لَ مَ وَ 
َ)رواهَالرتميذيَ(1َ

Dari Abu Hurairah, dia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, “Dunia adalah terlaknat dan terlaknat sesuatu yang ada didalamnya, 

kecuali berdzikir kepada Allah dan yang mengikutunya, serta orang yag alim dan 

orang yang mau belajar.” (HR. At-Tirmidzi) dan dia menghasankan serta 

diriwayatkan ibnu majah. 

                                                             
1
 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Ringkasan Targhib wa Tarhib.hal : 82-89 
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 اإلهداء

 

  :الرسالة العلمية إيلوالرجاء لرضاء اهلل سبحانو وتعايل، أىديت ىذه  باالشكر

الذان قد ربياين، أرشداين، وسلمان احملبوبة  سوسيو وأمي ريزال والديىن احملبوبني، أيب .1

 واحلماس. لدعاءبا

عمي احلج حفيفي وسوفريادي شكرا علي اعطاء التشجيع واحلماس إياي من  .2

 .الرسالة العلميةالبداية إيل هناية العملية يف كتابة ىذه 

 إخويت أيو نور صومي، إينداه نوروليا.س وأ.شهاب الذين أعطواين الدعم واحلماس .3

 .الرسالة العلمية يف عملية تكميل ىذه

 .االسالمية احلكومية النبونج احملبوبةجامعيت رادين إنتان  .4

 

 

 

 



 ز
 

 ترجمة الباحث

وهو  3991يوليو  53 التاريخ وترا الذي ولد يف تاالنج بادانج يففرفان ساعهو اسم املؤلف 

األطفال يف  ةضو مستوى ر  يف. بدأ املؤلف تعلمه هسوسيلزوجني السيد ريزال والسيدة من االوحيد  ابن

مستوى املدرسة االبتدائية إىل تعلمه  ستمر. مث ا4222 السنةبندر المبونج يف  ؤونةاملاألطفال روضة 

تعلمه  ستمرمث ا، 4222/4223 السنة وخترج يف  جادينج تاجنونج 3احلكومية  املدرسة االبتدائية يف

يف تعلمه  ستمرمث ا، 4229/4232السنة  بندر المبونج وخترج يف 4ثانوية احلكومية املدرسة اليف 

 . 4235  السنة بندر المبونج وخترج يف 4عالية احلكومية املدرسة ال

 السنةمنتصف  يفبندر المبونج  اجلامعة رادين انتان االسالمية احلكوميةيف تعلمه  ستمرمث ا

 الباحث اشرتك 4232 السنةيف و  الرتبية والتعليم. يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية ومقبول 4235

يف  الباحث اشرتك األخرية، و االوسط ، المبونجرامان سيبوتيه، جوناوان راما يف قرية KKN يف برنامج

   .بندر المبونجسوكارمي  4كومية الثانوية احل يف مدرسة PPL برنامج
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 كلمة الّشكر والتقدير

 بسماهللالرمحنالرحيم

وتعاىل ووبرمحتوألن،احلمدهللسبحانو وتوفيقو الالباحثأكملىدايتونعمو رسالةىذه

وعليآلووأصحابوصلياهللعليووسلمنبيناوحبيبناوموالناحممدعلي الصالةوالسالم.العلمية

 .إنشاءاهللنرجوشفاعتويفيومالقيامةومجيعالتابعني.

أثناء ىذه العلميةالكتابة رباقاألكثريمناحلفالتورسالة أعطواين مناكثريالذينقد

الصعوبات.مجيع،والتوجيوحىتميكنالتغلبعلى،واحلماسقاراحاتاملدخالت،واال،املساعدة

يشكرالباحثشكراجزيالعلي:رسالةالعلميةاليفىذهومعذلك

جبامعةرادينوالتعليمالاربيةكليةةعميدكة،املاجسترينريفادييانا.ةاحلاج.الدكتورستاذة.األ .1

 المبونج.إنتاناالسالميةاحلكومية

املاجستريةالدكتورة .2 ىجريية، والتعليمالاربيةبكليةالعربيةاللغةتعليملقسمكرئيسةأمي

 المبونج.إنتاناالسالميةاحلكوميةجبامعةرادين

كتورندوسدال .3 . ومشكاملاجستريالدين،أمري األّول رف ىجريية،الدكتورة املاجستريةأمي

 .هالرسالةالعلميةىذ متامإ يف انعليّوجهأو انرشادأقد رفةالثانيةالذانمشك

السيد .4 يوسف، املكS.Komحممد مدير الدرسة الدين تيباعاليةحسان بندر،كوبانغ

العربيةللفصلالعاشركS.Agرملي،السيدو،المبونج اللغة يفاملدرسةحسانمعلممادة



 ط
 

ال الدين تيباعالية البحثيذيال ،كوبانغ أداء يف يل التوجيو،واعطاء،سمح املساعدة،

 الرسالةالعلمية.املدخالت،الدعاء،واالقاراحاتأثناءكتابةىذه

الباحثواحدافواحدا.الذيلنيذكرىماألطرافومجيع .5

آمنيياساعداملميعجبجيزيهمعليحسنأعماهلماهللسبحانووتعاىلعسيباحثاليرجو ة،

عليالباحثيرجولكلذا.فالباحثنفسملوجودةيفةاحدالقدرعلييدركالباحثربالعاملني.

.ئيةدالبناواالقاراحاتوالنقاعطاءمجيع

ملكواالستعفافالشكرب كتابةىذهُوجدإذا العيوبوالنقائص.منكثريالرسالةالعلميةيف

ذهعسيهبوأخريًا،باحثجلميعاألطرافوخاصةللاهلدايةوتوفيقوالوىبنااهللسبحانووتعاىلعسي

.آمني.اءقرّمجيعالباحثوللخصوصاتكونمفيدةالعلميةالرسالة

9132نوفمرب31بندرالمبونج، 
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 الباب األول

 المقدمة

 أ. خلفية البحث

األفكلر  رخاا صتالل صتتخددم للخالل  ع  عضهال العض  تصتتخددم الاالأداة احدي اللغة ىي 

 دائًمل العشا لدى عخزايد عي  ىنلك العشا، لطعيضة فًقلاو عالكالم أت الكخلعة.  عخضعري إعللن الضق  

ميكن احلاول  1.اصتالل كأداة اللغة اسخددام ذلك يف مبل نتعًيل، لللية عكالءة شيء ك  السخددام

عج نلىو اململرسة املخكارة يف عا  وجود صتنايذهاالنكتلر عكلن   اللغوية لن طايق االنكتلر. ةللى عالر 

 .االسخملع ة، سيخم احلاول للى عالر العث االسخملع مبملرسةلنلصا الطايقة.  الفي مبلالخكاار 

 جد. تلكن ع  االنكتلر، سخىي صضعة علللغة الضاعية الكالمكمل ىو احللل يف اللغة الضاعية، 

للي صتضلم اللغة الضاعية  ونسلون أت ياضعيخكلالطالب  كثري عنعلسخددام اللغة الضاعية.  ة الكالم عالر 

صتضلم اللغة األرخاى، حبيث يشضا الطالب أصضب عن ، ألن الطالب ياًتضون أن صتضلم اللغة الضاعية 

درتس  عخلعضةيف  تغري نلشطنيسلعيني  ونالطالب ياعح يتعبيف الاا ، ىم لندشع  تامل هجاعلل

                                                             
1 Samsul Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 

hlm. 4. 
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أحد الضواع  اليت صتؤثا للى  احملددة.تنخلئج الخضلم احملققة ال صتخاق ع  األىداف  .يةضاعالاللغة 

تفضللية  ةطيأق  نش ضليمعتخوى النجلح يف صتضلم اللغة الضاعية ىي الطايقة اليت يتخددعال املضلم يف الخ

 خضة. تع

ضللية  يف املدرسة حتلن الدين الدىل العلحث يف الاا  الضلشا قاليت أ ةاملالحظ كمل كلنت

عندر الععونج، ياى العلحث أن لملية الخضلم ال صتزال صتتخددم طايقة الًتمجة ع  املضلم   ،كوعلنغ صتيعل

عن الطالب  كثريكماكز رئيتي لضملية الخضلم. يشاح املضلم املواد تيتخم  الطالب، لذلك ال يزال  

ة، ياكز اليت يتخددعال املضلم متي  إىل أن صتكون ممل الطايقةالذين ال ينخعاون إىل شاح املضلم. ألن 

الطالب فقط يخحدثون  كثري عن  لدد قلي  فقط عن الطالب للى الدرس الذي يشاحو املضلم ت

 لن  الذي يتأل  فقط قلي  عن الطالب لخضلموقت لالنخاي اام. لندعل ة أناتتينداطون يف أنشط

 .2امللدة اليت أشاحال املضلم، تىذا جيض  نخلئج صتضلم الطالب أق  إرضلءً 

تالخضليم اليت رآىل العلحث أثنلء لملية عل قع  العحث، كلنت   لملية الخضلمحللة ىذه عن 

كلنت غري عاضية تمتي  إىل أن صتكون مملة رخلصة يف صتضلم  اليت اسخددعال املضلمالطايقة  كثري عن

                                                             
2 Hasil Observasi, Guru Bahasa Arab, kelas X MA Hasanuddin Kupang Teba Bandar Lampung, 24 

Januari 2019. 
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ال احملققة  نخيجةيتعب قلة النشلط الطاليب أثنلء صتضلم اللغة الضاعية تعلزالت ال احللل اللغة الضاعية. ىذا

اليت حا  لليال  طالبنخلئج الاحملددة. فيمل يلي عيلنلت  KKM نخيجة شاتطصتزال غري عتخوفلة ل

 ،كوعلنغ صتيعلضللية  يف املدرسة حتلن الدين ال العلحث عن عضلم علدة اللغة الضاعية يف الاف الضلشا

 .عندر الععونج

 .1 الجدول

 العالية في المدرسة الصف العاشر طالب قائمة نتائج االختبار اليومية

 2012/2020مستوي األولي لعام الدراسي 

 كوبانغ تيبا بندر المبونجحسان الدين  

 بيان نتائج معيار اسم الطلبة رقم
1 Ahmad Dhani 75 77 كلع   ريغ 

2. Ahmad Fahreza 75 77 كلع   ريغ 

3. Ahmad Zaqi 75 71 كلع   ريغ 

4. Ahmad Zulkarnain 75 75 كامل 

5. Ainun Zariah M 75 87 كامل 

6. Anggi Pratiwi 75 75 كامل 

7. Dhia Rosmalia 75 75 كامل 

8. Fauzan Azhari 75 71 كلع   ريغ 
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9. Ipan 75 77 كلع   ريغ 

17. Karlina 75 87 كامل 

11. Khasna Afrinah 75 87 كامل 

12. M. Angga Pratama 75 77 كلع   ريغ 

13. Maftuh Alam 75 69 كلع   ريغ 

14. M. Rozi 75 75 كامل 

15. 
Habib Taqiyya 75 71 كلع   ريغ 

16. Nur Andiyani 75 72 كلع   ريغ 

17. Nurul Rahmawati 75 77 كلع   ريغ 

18. Nurul Solehah 75 65 كلع   ريغ 

19. Puspa Indah Syafitri 75 69 كلع   ريغ 

27. Putra Erwandi 75 75 كامل 

21. Ratna Juwita 75 75 كامل 

22. Ridho Wijaya 75 87 كامل 

23. Riki Setiawan 75 71 كلع   ريغ 

24. Siska Pertiwi 75 75 كامل 

25. Siti Khodijah 75 77 كلع   ريغ 

26. Siti Nur Aini 75 77 كلع   ريغ 

27. Suceya 75 75 كامل 

  .كوعلنغ صتيعل عندر الععونجضللية  الدين اليف املدرسة حتلن املادر : كخلب نخيجة طالب الاف الضلشا 
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ضللية  يف املدرسة حتلن الدين ال لاا لاللغة الضاعية  نخيجةاجلدتل أن ىذا  للى عاصتكز

عن  كثرياليزال   ، ت KKMللى نخيجةطللًعل أكملوا  21فقط  يعندر الععونج ى ،كوعلنغ صتيعل

  .نخلئج صتضلم الطالب عنداهة أن حا  العلحث للى.  KKMللى نخيجة كملواالطالب الذين مل ي

ضللية  الضاعية يف املدرسة حتلن الدين ال ة اللغةدلكمدرس ملرعلي   التيد املقلعالت عن ةجينخ

. تلكن يف 57لغة الضاعية يف الاف الضلشا ىي درس ال  KKMنخيجةأن  عندر الععونج ،كوعلنغ صتيعل

عن ىذه  3.عضيلر النخيجة احملددةعن الطالب الذين ياشلون يف الوصول إىل  كثريىذا الاا  ال يزال  

 ةجيشطني يف صتضلم اللغة الضاعية تحتتني نخلصعحوا نض  الطالب أأن جي ، جيب للى املضلمةاملشكل

 .الخضلم

 صتضلم اللغة الضاعية املخضلقة عنخلئج صتضلم الطالب ةاملمكنة للخغلب للى عشكل ةقيالطا  تنكل

عام جًدا  cooperative learningمنوذ  ، تيف صتضلم اللغة الضاعية،  cooperative learningىي منوذ  

ليكونوا نلشطني يف ح  عشلك  صتضلم اللغة تيخضلتن عضهام عضهل يخالل  الطالب كي   خطعيقل

لرسة اللغة ن أحد ععلدئ صتدريس اللغة الضاعية ىو دائمل ممأالضاعية. كمل يف كخلب لعد املؤعن، يقلل 

                                                             
3 Hasil Wawancara terhadap Guru Mata Pelajaran B.Arab MA Hasanuddin Kupang Teba Bandar 

Lampung Kelas X. 
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الخضلم اليت ميكن  طاقعن منلذ  ت  كثريايوفا   cooperative learning نموذ ل الخضلم كلن 4املتخالدة.

 .شطني تعخضلتنني يف لملية صتضلم اللغة الضاعيةلأن جتذب الطالب ليكونوا ن

أىداف لخضلتن عني الطالب يف حتقيق تجود ا ؤتلصتاليت خضلم الالخضلم الخضلتين ىو اسًتاصتيجية 

عللطايقة  اليت أشااه cooperative learning طاقاسخددام أحد منلذ  أت للى حث لالخضلم. يضخزم الع

ملضافة    Numbered Head Together نوع cooperative learning الخضلمأت  النموذ  ىي غري الامسية

املوضوللت  الخضلتين يؤتل عخضافالنموذ  كلن الخضلم هبذا صتضلم الطالب يف صتضلم اللغة الضاعية.   ةجينخ

اليت ميكن كخلعخال للى التعورة أت التؤال تاإلجلعة املخضلقة علملواد. عضد  عحثال يقدعال املضلماليت سي

 .6إىل  2األرقلم عن  حيلسب ذالكذلك يقوم املضلم عخقتيم األرقلم للى ك  طللب، حيث 

يعحث لن صديقو  2الاقم  نللي مث ُيطلب عن الطالب العحث لن ناس الاقم، املثلل: عن

، تىكذا حىت  1الاقم  نلليعحث لن صديقو الذي ي 1الاقم  نللأيًهل، تعن ي 2الاقم  نللالذي ي

 .6الاقم 

                                                             
4 Abdul Mu’min, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, (Telaah Terhadapfonetik dan 

Morfologi), (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 4. 
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أت يف  علجلمللةاليت صتنايذىل  واجعلتالطالب ال ألطي املضلمصتشكيلال يف جمموللت،  عضد

لك  ت جمموللت تجيب للى الطالب فامال جيًدا ألن الطالب سيقدعون إىل جمموللت أرخاى. 

  اسًتاصتيجيةللى  عاصتكز، علجلمللة يخم ذلك عحث، تلكن يف الضم  أت الخقدميلل نلئبجممولة 

Numbered Head Together    اليت صتشك  جممولة علسخددام األرقلم، عن املقدر أن صتطعيق ىذه

الطالب عل  للخضلم الخضلتين ياامعجنلح الطللب يف صتضلم اللغة الضاعية. ألن  للى صتاقيةميكن  الطايقة

جنلح الخضلم يف درتس  ًتقيةصتالل  عني الطالب ل تجد، لذلك للتؤال تخحيتال ي صلحعوو شاحي

 اسًتاصتيجيةخطعيق ع اإلجاائيالعحث  أداءحتايز العلحث للى ىذا يتعب ت  عضل. اللغة الضاعية

Numbered Head Together . 

 ب. مشكلة البحث

صتطعيق : "ى   ىياليت سخعحث  شكلةامل صيلغة، فإن العحث التلعقةرخلاية  عًتكز للى

 طالبالضاعية اللغة  علدةنخلئج الخضلم يف  اقيةللى صت قلدر  Numbered Head Together اسًتاصتيجية

 ؟"عندر الععونج ،كوعلنغ صتيعلضللية  يف املدرسة حتلن الدين الالاا  الضلشا 
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  ج. أهداف البحث

  : ىي عحثال اأىداف ىذ

طالب   Numbered Head Togetherاسًتاصتيجيةلسخددام ععضافة كياية لملية صتضلم اللغة الضاعية . 2

 .عندر الععونج ،كوعلنغ صتيعلضللية  يف املدرسة حتلن الدين الالاا  الضلشا 

اللغة  علدةنخلئج الخضلم يف  اقيةللى صت قلدر  Numbered Head Togetherاسًتاصتيجيةملضافة ى  . 1

 .عندر الععونج ،كوعلنغ صتيعلضللية  يف املدرسة حتلن الدين الالاا  الضلشا  طالبالضاعية 

 د. فوائد البحث

 .النظاية تالضملية حيثعايدة عن  العلحثنخلئج العحث اليت أجااىل ياجي للى 

 أ. نظايل

تالخضليم تنظاية عناج  الخضلم ةأن يكون ىذا العحث عايًدا يف صتطويا نظاية اسًتاصتيجي ياجي

 للى صتاقيةلخحقيق األىداف الخضلم اليت ميكن  ةتالالتالخضليم، اليت سختخددم منوذ  الخضلم  الخضلم

 .الضاعيةاللغة  ةحىت اآلن، رخلصة يف جملل الدراس عيةجودة الًت 
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 ب. لمليل

 : للى النحو الخليل علحثالدراسة األىداف الخللية اليت ياناال الصتخهمن ىذه 

 للعلحثأ( 

 الًتعية كلية قتم اللغة الضاعية ىف األتىل اجللعضية الدرجة للى للحاول الشاتط إحديك

 تاملالرات املضافة حتقيق يف ةقيمذات  لم  .الععونج احلكوعية اإلسالعية انخلن رادين لعضةجب تالخضليم

 .احمللضاة عقللد يف للمال قد اليت

 )للجلعضة( علصتا أمللب( 

. اعنيع كونعية الذين سيًت رخلصًة لطالب ال الضلوم كنوززيلدة  لميكن اسخدداعال كمواد دراسية 

 .الععونج احلكوعية اإلسالعية انخلن رادين جلعضةاألدب يف  عاج إضلفة كتكذلك  

 العحث ملوضوع ( 

يف املدرسة حتلن اسخددام كمدرخالت ملضلم اللغة الضاعية  للىعحث قلدر نخلئج ىذه ال ياجي للى

 .جودة صتضلم الطالب قيةق الخضلم لًت ييف صتوفري طا  عندر الععونج ،كوعلنغ صتيعلضللية  الدين ال
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 ةد( للمدرس

 .لمتخقع ل جودة الًتعية صتاقية كمتلمهة عن العلحث يف جاود
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 ثانيالباب ال

 النظري اإلطار

 النظريأ. التحليل 

 التعلم استراتيجية. 1

 التعلم استراتيجيةأ. تعريف 

. 1معٍت اإلسًتاتيجية يف القواميس العلمية الشعبية كعلم  حليلة احلرب ؛ خدعة لتحقيق شيء ما

عاـ حتتوم اإلسًتاتيجية على فهم دلخطط االجتاه للعمل يف زلاكلة لتحقيق األىداؼ احملددة.  بشكل 

 .كانت اإلسًتاتيجية ىي أهنا ضريبة من ادلفردات العسكرية ادلرتبطة ارتباطنا كثيقنا باحلرب

اليت معناىا agein اليت معناىا القوات ك stratosيف اللغة اليونانية، تأيت اإلسًتاتيجية من كلمة 

القيادة أك التوجيو. انطالقنا من ىذه ادلفاىيم، تشتمل اإلسًتاتيجية على شيئُت، علا : التخطيط 

ورة، ميكن تعريف ادلنهجي للعمل كتطبيق ختطيط العمل ادليداين. من ىذه مفهـو اإلسًتاتيجية ادلذك

                                                             
1 Hendro Darmawan, Kamus Ilmiah Popular, (Yogyakarta : Jaka Tinara, 2013), hlm. 696. 
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إسًتاتيجية التعلم على أهنا معرفة عن ختطيط كتطبيق التعلم. كميكن تعريف االسًتاتيجية على 

أهنا أظلاط عامة ألنشطة ادلعلمُت كالطالب يف حتقيق أنشطة التعلم كالتعليم لتحقيق األىداؼ 

 2.احملددة

يط أك تنفيذ تعلم ادلعلم الذم لذلك، ميكن معرفة معٍت اسًتاتيجية التعلم أهنا معرفة عن ختط

 .سيتم تطبيقو يف الفصل كي يكوف تنفيذ التعلم كالتعليم مطابقا باألىداؼ ادلخططة

من الواضح أنو إذا كاف ادلعلم يستويل اإلسًتاتيجية فيمكنو اختيار إسًتاتيجية جيدة، مناسبة 

ائل التعلم. إذا مت ذلك فيمكن كموافقنا للموضوع، ادلادة التعليمية، الطالب، ادلواقف كالظركؼ، ككس

 .حتقيق نتائج كأىداؼ التعلم بشكل جيد

 ب. مبادئ استخدام استراتيجية التعلم في سياق معايير العملية التربية

ادلقصود بادلبادئ يف ىذا البحث ىي األشياء اليت غلب اىتمامها يف استخداـ اسًتاتيجية 

علم ىو أنو ليست كل االسًتاتيجية مناسبة لتحقيق مجيع التعلم. ادلبدأ العاـ الستخداـ اسًتاتيجية الت

                                                             
2 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 

2002), hlm. 5. 
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األىداؼ كمجيع الظركؼ. كل اسًتاتيجية ذلا خصائصها اخلاصة. لذلك، ػلتاج ادلعلم إىل فهم 

 :ادلبادئ العامة الستخداـ اسًتاتيجية التعلم على النحو التايل 

 توجيو األىداؼ  أ 

مجيع أنشطة ادلعلمُت كالطالب، غلب أف يف نظم التعلم كانت األىداؼ ىي العنصر الرئيسي. 

تسعى لتحقيق أىداؼ زلددة. ىذا مهم جّدا، ألف التدريس عملية مهمة مهادفة. لذلك، ميكن 

 .حتديد صلاح اسًتاتيجية التعلم من صلاح الطالب يف حتقيق أىداؼ التعلم

 .النشاط ب 

؛ احلصوؿ على جتارب ليس التعلم ػلفظ عددنا من احلقائق أك ادلعلومات. التعلم ىو يقـو بو

معينة موافقنا لألىداؼ ادلرجوة. لذلك، غلب أف تكوف اسًتاتيجية التعلم قادرة على تشجيع أنشطة 

الطالب. ال يقصد النشاط فقط يقتصر على األنشطة البدنية، بل يشمل أيضنا األنشطة النفسية مثل 

 .األنشطة العقلية

 الشخصية الفردية ج 
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فردية الطالب. مهما كاف التعليم علي رلموعة من الطالب،  التعليم ىو زلاكلة لتطوير كل

 .كلكن يف احلقيقة ما نريد حتقيقو ىو تغيَت سلوؾ الطالب

 .النزاىة د 

غلب أف ينظر إىل التعليم كجهد لتطوير مجيع شخصية الطالب. كاف التعليم ليس فقط يطور 

 .كاحلركيةالقدرة ادلعرفية، كلكنو يشمل أيضنا تطوير اجلوانب العاطفية 

لذلك، غلب أف تكوف اسًتاتيجية التعلم قادرة على تطوير مجيع جوانب شخصيات الطالب 

  3.بالنزاىة

2. Numbered Heads Together 

 NHT  أ. تعريف

NHT  ىو االختصار من " Numbered Head Together "  رّقم
ُ
، ميكن أف ييكلاذلأك رأس ادل

تشكيل رلموعات غَت متجانسة، تتكوف كل بيكوف ىذا النموذج بديالن اختالفنا لنموذج التعلم 

                                                             
3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 

2006), hlm. 125. 
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ىو نوع التعلم  ماعيأك ترقيم التفكَت اجل 4رقم كاحد. اءعضأطالب، كلكل  5-3رلموعة من 

طريقة  وفكالتعاكين ادلصمم للتأثَت على أظلاط تفاعل الطالب ككبديل ذلياكل الفصل التقليدية، تت

 5، كمرحلة اإلجابة.ماعيمن أربع مراحل الًتقيم، مرحلة طرح األسئلة، مرحلة التفكَت اجل NHT تعلم

ألنشطة الطالب يف هتم يالذم ظلوذجنا تعليمينا ىو  NHT ظلوذج تعلم أف  Fathurohmanرآم

 .6الفصل أماـقدمها سيمن مصادر سلتلفة  اليت  ادلعلومات عن كبلغ ة،عاجلادل ،البحث

يعٍت يبدأ بتقسيم مع خطوات  اذليكلي رّقمادلىو رأس  NHT تعريفلذلك ميكن أف نستنتج أف 

هم، مث كاجبتعلى  ةلكل رلموعة، يبدأ الطالب يف مراقبة كإعداد اإلجاب واجبة، تقسيم الةموعاجمل

 .يقدموهنا أماـ الفصل

 األصح.  ةإجاب عليللطالب لتبادؿ األفكار كالنظر  ةىو توفَت الفرص NHT من طريقة دؼاذل

 .7فصوؿعلى مجيع ادلواد كمستويات ال NHT تعاكف الطالب، ميكن أيضنا تطبيق طريقة كذلك لًتقية

                                                             
4 ImasKurniasih, Berlin Sani, RagamPengembangan Model Pembelajaran (Jakarta: Kata Pena, 2015) 

hlm. 29. 
5 Komang Dina yanti. Dkk. Pengaruh model pembelajarankooperatifetipe numbered head together 

(NHT) terhadaphasilbelajaripa. vol. 4 no. 1 (2016) 
6 Fathurohman, Muhammad. Model pembelajaraninovatif. Yogyakarta :Ar-ruzz media, 2015. 
7 miftahulhuda, model-model pengajarandanpembelajaran, Yogyakarta: pustakabelajar, 2014. Hlm. 

203. 
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أيضنا إىل  ػلتاججتعل دكر ادلعلم كميسر كقاعة دراسية  NHT لذلك ميكن أف طللص أف طريقة

ة. بوجود طريقة تدعم التعلم، قرار ادلعلم يف ترتيب الفصوؿ كادلدرس حيت بأحسن ما ميكن الًتتيب

NHT أكثر نشاطا لتطوير قدرة التفكَت.  كاف الطالب 

كالتعبَت عن اآلراء لسؤاؿ لطالب لة إيل اأيضنا فرصتعطي   NHTطريقةأف ضف إىل ذلك، أ

  .شطُت يف الفصلاكالتفاعل مع الطالب الذين غلعلوهنم ن

 NHT خطوات ب. 

 : ىي NHT طريقةلطوات أما اخل

 .عدادأ( اال

مع  مناسبةأكراؽ العمل اليت  ،إنشاء سيناريو التعلمبالدرس  ةيف ىذه ادلرحلة يعد ادلعلم خط

 NHT  تعلمالظلوذج 

 .ب( تشكيل اجملموعات

 NHT  موعة تتكيف مع ظلوذج التعلماجمليف تشكيل 
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ب ادلعلم رقمنا لكل طال أعطيطالب.  5-3من تتكوف يقسم ادلعلم الطالب إىل رلموعات 

 ة.يف اجملموعة كاسم رلموعة سلتلف

 رشادماإلأك كتاب  ادلدرسي ج( غلب أف يكوف لكل رلموعة كتاب

رشادم ليسهل اإلدرسي أك كتاب ادلكل رلموعة كتاب لغلب أف يكوف  ة،يف تشكيل اجملموع

 .مها ادلعلمأكراؽ العمل أك ادلشكالت اليت يقد علي انتهاءالطالب 

 د( مناقشة ادلشكلة

ادلعلم أكراؽ عمل الطالب كمادة لدراستها. يف العمل اجلماعي،  قسميف العمل اجلماعي، ي

 .كاألسئلة اليت قدمها ادلعلم ةإلجابااجلميع  يعرفوف تيقُت أف كل فردك  صيففكر كل طالب معنا لتو 

 جابةاإلرقم أك إعطاء ال دعوةق( 

 رقم سواء الذم لوكيقـو الطالب من كل رلموعة  اكاحد اادلعلم رقم ذكر، ييف ىذه ادلرحلة

 .للطالب يف الفصل ةبرفع أيديهم كإعداد اإلجاب

 اء اخلالصةعطاك( 
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 .8النهائية جلميع األسئلة ادلتعلقة بادلواد ادلقدمة ةادلعلم كالطالب اإلجاب ستخلصي

ادة من الطالب يف مراجعة ادل أكثرإلشراؾ  Spencer Kagan بواسطة ادلقاربة هتطوير ىذ

 .عينةادلن فهمهم دلواد ع فتيشكالت الدرس

 .ؿ، ستكوف اخلطوات التالية أكثر فعاليةو لفصمجيع ا  إيلمقارنة بطرح األسئلة 

 2الجدول 
 NHTخطوات  

 خطوة األكيل :
Numbering 

طالب  5-3يقسم ادلعلم الطالب إىل رلموعات تتكوف من 
 بالتسلسلكيتم ترقيم كل طالب 

 خطوة الثانية :
Question 

 يعطي ادلعلم متنوعة الواجبات إيل اجملموعة

 خطوة الثالثة :
Heads Together 

غلمع ادلتعلموف رؤكسهم معنا للتأكد أف كل فرد يف اجملموعة 
 .يعرؼ اإلجابات عن األسئلة أك األفكار حوؿ القضية احملددة

 خطوة الرابعة :
Answering 

برقم معُت كالطالب بالرقم الذم ذكره ادلعلم يف كل  يدعوا ادلعلم
رلموعة يرفعوف أيديهم كغليبوف األسئلة بصوت عاؿ حىت 

 9يتمكن مجيع الطالب يف الفصل من االستماع إىل ما يقاؿ.

 

لذلك ، ميكن أف نستنتج من اخلطوات ادلذكورة أف اخلطوات اليت غلب أف يطبقها ادلعلم يف 

، مث يقسم ادلعلم الواجبات لكل رلموعة، كبعد توزيع ةمن تقسيم اجملموع تبدأ NHT تنفيذ طريقة

                                                             
8 JumantaHamdayama, model pembelajarankreatifdanberkarakter(bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 

hlm. 176-177. 
9 A. WahabJufri, BelajardanPembelajaranSains(bandung: pustakarekacipta, 2013), hlm. 33-34 
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رؤكسهم معنا للتأكد من إجاباهتم، كاخلطوة األخَتة كيقربوف الواجبات يبدأ الطالب يف العمل معنا 

 .بصوت عاؿ  األجوبة قراءة برلموعتو  وكلرقم معُت كيبدأ الطالب الذم يبدعوة يبدأ ادلعلم 

 NHT ج. مزايا وعيوب

Numbered Head Together  لو مزايا كعيوب، كىي كما يلي يذليكلارّقم ادلرأس  أك : 

  Numbered Head Togetherمزايا .أ

 أ( تطوير شعور ادلسؤكلية)

 ةب( تعزيز التعاكف كالتماسك يف اجملموع)

 مكاجباهتحبث عن مواد إلكماؿ ا يف ج( جعل الطالب نشاط)

 رلموعات أخرلد( ميكن للطالب أف يسألوا )

 رلموعات أخرل السؤاؿ إيلللتعبَت عن آرائهم ك  شجاعاىػ( جعل الطالب أكثر )

 Numbered Head Togetherعيوب  .ب

 اذكاء سيفكركف سلبيال ناقصأ( لطالب ) 
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 هد كالذكاءتشخص معُت أك طالب اجملباجلماعية  واجبةب( تنفيذ ال) 

 .10الفردية ةختالفبا اليت مطابقة ة يف اعطاء الواجبةج( صعب) 

  : ىي NHT ف مزايا كعيوبأ Krismantoأما رآم 

 :مزايا أ( 

 .أ( تدريب الطالب على العمل معنا كاحًتاـ آراء اآلخرين)

 .األقرافب( تدريب الطالب ليصبحوا مدرسُت )

 .ج( تعزيز الشعور بالعمل اجلماعي)

 .د( جعل الطالب يعتادكف على االختالفات)

 :عيوب ب( 

 التقليدية سوؼ يغمركف قليالن  ةقييعتادكف على طر  الطالب الذينأ( )

 ب( غلب أف يكوف ادلعلم قادران على تسهيل الطالب)

                                                             
10 Http://S4iful4min.Blogspot.Com/2016/02/Metode-Numbered-Head-Together-Tujuan-P:ersiapan 
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 .11بدكره ليس كلهمج( )

أف يستنتج أف  باحث، ميكن لل NHTطريقةمن  مزايا كعيوبعن  ادلذكزرة البياف مرتكز علي

سياسة ادلعلم يف تنفيذ كموازنة كل منهما حبيث تستمر بميكن التغلب عليها ادلذكورة  مزايا كعيوب

 .تنفيذ جيد كشلتعة للمعلمُت كالطالببعملية التعلم 

 Numbered Head Together أهدافد. 

تركيز على الطالب للعمل مع ىو   Numbered Head Togetherاذلدؼ من تنفيذ إسًتاتيجية

 موعتو كيكوف مسؤكالن عن نتائج العملرلنتائج عمل عن اجملموعة حبيث يفهم كل أعضاء اجملموعة 

 .، حبيث يشعر الطالب بأهنم غلب أف يشاركوا بنشاط يف عملية التعلمادلذكور

في النهاية فللتعلم كميكن أف تزيد أنشطة التعلم،  دافعوفسيشعر الطالب بأهنم مت ذلككب

 .نتائج التعلم ترقيةميكن 

 Numbered Head Togetherه. فوائد 

 : ىي NHT وائدف

                                                             
11 Muslimin, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya : Unesa University Press, 2003), hlm. 56 
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 .صحالطالب الفرصة دلشاركة األفكار كالنظر يف اإلجابات األ عطاءأ( ا

 .ركح التعاكف الطالب ترقيةب( 

 .فصوؿج( ميكن استخدامها جلميع ادلواد كمستويات ال

 نتائج التعلم. 3

 نتائج التعلم تعريفأ. 

 ىلالتعليم يف الفصل، تعترب نتائج التعلم كاحدة من األدكات لقياس ك  يف عملية التعلم

للكفاءات  مناسباالتعليم ك  تحسُت كتوجيو عملية التعلملاألىداؼ التعليمية قد حتققت بشكل جيد ك 

تغيَتات السلوؾ مجيع العامل الذم يسبب التجربة كعملية تعلم عملية  ىي تعلمنتائج الاحملددة. 

 .12بالطال

                                                             
12 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 213 
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ليس رلرد كاحد من  ةتنص اآلراء األخرل على أف نتائج التعلم ىي تغيَتات السلوؾ العامبينما 

نتائج التعلم ىي القدرات اليت ميتلكها  عٍت بأف، تNana Sudjana 13جوانب إمكانات البشرية.

 .14الطالب بعد تلقيو التعلم

لطالب الذين للوؾ كالس ةمن بعض اآلراء ادلذكورة ميكن استنتاج أف نتائج التعلم ىي القدر 

حصلوا عليها من عملية التعلم. من نتائج التعلم ميكن للشخص حتديد التغيَتات يف نفسو سواء يف 

 .كادلعرفة ،كالشخصية ،السلوؾ

 التعلم نتائجنوع . ب

يف نظاـ التعليم الوطٍت صياغة األىداؼ التعليمية، سواء األىداؼ ادلنهجية أك التعليمية، 

رلاالت  3الذم ينقسم على نطاؽ كاسع إىل   Benyamin Bloomالتعلم منتستخدـ تصنيف نتائج 

 ف تعريفات اجملاالت الثالثة ىي كما يليأ Sudjana رآمكالنفسية.  ،العاطفية ،ادلعرفية ة: اجملال ، كىي

15:  

                                                             
13 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Surabaya : Pustaka belajar, 

2009), hlm. 58 
14 Hasan Bahrun, “Penerapan Pembelajaran Active Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar siswa 

Madrasah”. (Jurnal Pendididkan Pedagogik Volume 1 No. 1 Januari 2015), hlm. 39. 
15 Sudjana, Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm. 27. 
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 .أ. اجملاؿ ادلعريف

الذاكرة، فيما يتعلق مبخرجات التعلم الفكرم اليت تتكوف من ستة جوانب، ىي ادلعرفة أك 

كاجلانباف األكالف يطلقاف على ادلستول ادلعريف ادلنخفض  .الفهم، التطبيق، التحليل، التوليف، كالتقييم

 .عالية، كتشمل اجلوانب األربعة التالية ادلستول ادلعريف ال

 .ب. اجملاؿ العاطفي

أك رد  اإلجابة ،اليت تتكوف من مخسة جوانب، كىي القبوؿ نتيجةفيما يتعلق بادلواقف كال

 .، التنظيم ، كالداخليةتقييمالفعل، كال

 .ج. اجملاؿ النفسي احلركي

فيما يتعلق بنتائج مهارات التعلم كالقدرة على العمل، فهناؾ ستة جوانب للمجاؿ النفسي، 

ة اإلدراؾ احلسي، كاالنسجاـ أك الدقة، حرك ةاحلركة األساسية، كقدر  ةاالنعكاس، كمهار  ةكىي حرك

 .التعبَتية كالتفسَتية ة، كاحلركادلعقدة ةادلهار 
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ىذه اجملاالت الثالثة ىي موضوع تقييم نتائج التعلم. من بُت اجملاالت الثالثة، يُعد اجملاؿ 

ادلعريف الذم يتم تقييمو بشكل متكرر ألنو يرتبط بقدرة الطالب على إتقاف زلتويات ادلواد التعليمية. 

لم ىي اجلوانب أك اجملاالت ادلعرفية، كيشمل ىذا اجملاؿ نتائج التعلتقييم الأك األىداؼ  واضعأحد ادل

 يرمنتائج التعلم يف ىذا اجملاؿ   Benjamin S. Bloomادلعريف األنشطة العقلية أك الدماغية، كقد طور 

 16.اجملاؿ ادلعريف هافيمبا  ىي مجيع اجلهود ادلتعلقة بنشاط الدماغ أنو

 نتائج التعلمل االتصاليةج. العوامل 

العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم أما العوامل اليت تؤثر.  بعضلتحقيق نتائج التعلم ىناؾ 

 :ىي

 (أ. العوامل الداخلية )العوامل الفردية للطالب

 ،ذكاءال ،ذفالألعيوف الالبدنية أك الركحية للطالب اليت تشمل صحة  الظركؼكىي احلالة أك 

 .مواىب كاىتماـ ادلشاركُت

 

                                                             
16 Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta : Insan Madani, 2012), hlm. 55 
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 (اخلارجية )العوامل خارج الفرد ب. العوامل

التفاعل أك جعل  لوضعالطالب  ةفردي ػلفزالذم الطالب  ةالفردي كىي كل شيء من خارج

 ،ادلعلم ،ادلدرسة ،األصدقاء ،رلتمع البيئة ،من بينها عوامل األسرة .التعلم رلّمعنا يف عوامل خارجية

 .كسائل ادلستخدمة كصعوبة ادلواد التعليمية

 .التعلم مقاربةج. عوامل 

ادلستخدمة  طريقةكال ةاالسًتاتيجي شملبنوع جهد التعلم الطالب الذم ي واملالع هيرتبط ىذ

 .17إلجراء أنشطة التعلم

العوامل الداخلية يسبب :  تتأثر نتائج التعلم بعاملُت، علا العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية

اطئة، إدارة أنشطة التعلم اخلالتعلم  ةختيار اسًتاتيجيا بوجودعصيب، كالعوامل اخلارجية اللل بوجود اخل

 .18تعزيز غَت مناسبةالاليت ال تثَت دكافع تعلم األطفاؿ، كإعطاء اختبارات 

                                                             
17 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung : Rosdakarya, 2005), cet. 

5, hlm. 132 
18 Abdul Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar, (Jakarta : Depdikbud dan 

Rineka cipta. 2003), hlm. 13 
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 غلدعلى نتائج تعلم األطفاؿ يف البيئة ادلدرسية، إذا مل مهمة العوامل الداخلية كاخلارجية  لذلك

 .يةرضمىي أقل  ةققاحملأحد ىذه العوامل يف عملية التعلم، فنتائج التعلم 

 تعلم اللغة العربية. 4

 تعلم اللغة العربية تعريفأ. 

العربية. أما كلمة األساسية للتعلم فهي اللغة تعلم اللغة العربية يأيت من كلمتُت علا التعلم ك 

 ،عٍت العمليةمبالتعلم  أما، تبوعةأك م ةمعركف ليكوف إيل شخصاإلرشادات أعطي التدريس  شلا يعٍت 

فظ، كلكن احلنظريات البنائية ليس رلرد  عندالتعلم  19تعلم.ي خلوؽعل الناس أك ادلجل العمل ة،قيالطر 

 .20اخلربةبعملية بناء ادلعرفة 

ميكن تفسَت التعلم على أنو عملية تعاكف بُت ادلعلمُت كالطالب يف االستفادة من مجيع 

كادلوارد احلالية، سواء اإلمكانات ادلتاحة أك ادلوارد احلالية، سواء اإلمكانات الناشئة من  اإلمكانات

القدرات األساسية ادلتاحة مبا يف ذلك أساليب  ،ادلواىب ،داخل الطالب أنفسهم مثل االىتمامات

                                                             
19 Muhammad Thobrani & Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran : Pengembangan Wacana dan 

Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.18. 
20 Dr. Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain sistem Pembelajaran, (Jakarta :Kencana, 2008), hlm. 

164 
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تحقيق التعلم كجهد لصادر كم ،ادلرافق ،كاإلمكانات ادلوجودة خارج الطالب مثل البيئة ،التعلم

 .21عينةادلتعليمية الأىداؼ 

 ًتابطةادلختلفة ادليتكوف من عناصر كمكونات  ،إف التعلم ىو نظاـ Munirيف رأم آخر، قاؿ 

 .22كادلتأثرة

، )ب( علم ة، كىي )أ( اللغويالعلـو ذيباتتعلم اللغة األجنبية ال يقل عن ثالثة هتاشًتاؾ 

 علومات عن اللغة بشكل عاـ كعن بعض اللغاتادلعطينا ت ة. اللغويالًتبية النفس، )ج( العلـو

 .ادلعاينة

يصف علم النفس كيف يتعلم الناس شيئنا ما، كيسمح لنا التعليم أك ادلعرفة الًتبوية جبمع كل 

أك طريقة مناسبة لالستخداـ يف الفصل لتسهيل عملية تعلم اللغة  كيفيةادلعلومات من )أ( ك)ب( إىل  

ىي صوت اللغة اليت تطرحها   Ibn Jinnilللغة كما أكضحها إف مصطلحات ا 23من قبل الطالب.

 .األمة للتعبَت عن ىدفها

                                                             
21 Ibid, hlm. 26 
22 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, IAIN Raden Fatah Press, Palembang, 2006, 

hlm. 4. 
23

. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Rosda, 2011), hlm. 32 
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ىذا الفهم أف اللغة تتكوف من ثالثة عناصر رئيسية، كىي العنصر الطبيعي،  أف نفهمميكن 

كل رلتمع  لكعنصر الوظيفة االجتماعية يف التعبَت عن نقل األفكار، ككذلك العناصر ادلستخدمة 

، ةشفهيال أنواع التعبَتات من يشمل مجيع أشكاؿ ، الفهم الواسع للغة ادلنطوقةادلذكورة للغةاكمالك 

 سليماجلمل كاخلطاب ال ،العبارات ستقلة،الكلمات ادل، ادلقاطع ،الصوتيات ،من أصوات اللغةاية بد

 .24كالكامل

السوار، اىا الذم معنى ها براتمجعة ، ككذلك بر ىي لغات ها، مجعلغة اللغة مشتقة من كلمة

 .خامت األنف اجلمل

اليت  الكالـ( أداة اعبارة عن نظاـ رمزم للصوت مفصَّل )إنتاجهاالصطالحي ىي  يفأما اللغة 

 .تصاؿ لتوليد ادلشاعر كاألفكاراالُيستخدـ كأداة  صفاهتا االعتباطي كالتقليدم

ادلعجم العربية" يف أف كلمة " . أما، ادلناطق(وطنأك الكلمات اليت تستخدمها األمة )القبائل، ال

من تعريف السابق  اجلزيرة العربية. حوؿىي كاحدة من الدكؿ السامية األصلية اليت تعيش  الواسط

                                                             
24 Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-Maliki 

Press, 2012), hlm. 83-84 
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لتواصل بينهم يف ايستخدمها العرب يف شبو اجلزيرة كوسيلة لغة  العربية ىي لغة ميكن صياغتها أف

 .25ةضار احلك  ةثقافال ة،افيغر اجلعينة، حىت يتمكنوا من التفاعل على أساس ادلىداؼ األتعبَت 

تتطور، كىي تصل إلينا اليـو من العادلية دائم اللغة إحدم الاللغة العربية ىي كانت ذلك،   بعد

 .عملية التحوؿ

منظورىا للسياؽ، بل كاختالفيا اللغة العربية شاملة  يف االصطالحي كانتضف إىل ذلك، أ

تكاملة، على الرغم أف كل أمة ادلللبشر  الضمَت إهنا متآزرة من حيث ادلعٌت، ألف ادلعٌت ىو دراسة

 .26رب عنها يف سياؽ سلتلف بعضها عن البعضتتع

معايَت الكفاءة  عن 2008لعاـ  2ديانة مجهورية إندكنيسيا رقم اليف الالئحة التنظيمية لوزير 

 : 27العربية ىي كما يلياللغة ف أىداؼ ادلواد أالعربية اللغة كمعايَت الًتبية اإلسالمية ك 

مكتوبة اليت تتضمن أربع مهارات، كىي  إماشفوية ك إما باللغة،  تصاؿالاتطوير القدرة على  .1

 .االستماع، الكالـ، القراءة، كالكتابة

                                                             
25 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Lampung, 2004) hlm. 3-4 
26 Zulhanan, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), cet. 1, hlm. 

2. 
27 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung : Alfabet, 2010), hlm. 57 
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إحدل اللغات األجنبية لتكوف األداة الرئيسية للتعلم، كبأعلية اللغة العربية   الوعي زراعة .2

 خاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.

 .بُت اللغة كالثقافة كتوسيع اآلفاؽ الثقافية ةلعالقا تبادؿعن فهم التطوير  .3

تعليم حيث يوجد الم ك لتعالكىكذا ميكن أف نستنتج أف تعلم اللغة العربية ىو عملية أنشطة 

لطالب يف رلاؿ اللغة العربية،  اقدرات كمهارات ال أنواع تعاكف بُت ادلعلم كالطالب للحصوؿ علىال

 تشملىي ك  تصاالتالا أداةأف اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة يف شبو اجلزيرة العربية ك ذلكك

 .دكليةال اتلغال إحدم

 تعلم اللغة العربية أهدافب. 

 مدرسة االبتدائية،مناىج  مرتكز علياذلدؼ من تعلم اللغة العربية بشكل عاـ يف إندكنيسيا 

 الطالب قادركف على فهم القرآف االسالمية ىو كي يكوف العالية كاجلامعة الثانوية، مدرسة مدرسة

 تصاؿانب أهنم قادركف على االجبكاحلديث، كالكتب الصفراء اليت كتبها علماء الكالسيكية، 

اذلدؼ من  أف Munir أما رآم 28نشيطوف أك سلبيوف لفهم الكتب الدينية. يةباستخداـ اللغة العرب

                                                             
28 Zulhanan, Op.cit, hlm. 5. 
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: أكالن، اللغة العربية كأداة كالثانية اللغة  إىل فئتُت، علا وسيمميكن تقيف األسس  تعلم اللغة العربية

 .العربية كهدؼ

 اللغة العربية كأداة ىي إتقاف اللغة العربية كادلقصود هبا كأداة لفهم بعض اجملاالت أك العلـو

 .العربيةباللغة الكالسيكية  فهم العلـو ادلكتوبة يف الكتب اة، ادلثاؿ تعلم اللغة العربية ألدادلعينة

 خبَت اللغة(، لذلك تظهر كskillاللغة العربية كهدؼ، ىي اللغة العربية كمهارة احلياة ) أما كانت

 .29األدب العريب كما إىل ذلك الصرؼ، البالغة، خبَت ،خبَت النحو عينة، ادلثاؿادلوانب اجلعربية يف ال

 ج. تقييم تعلم اللغة العربية

تقييم. ىذا دلعرفة صلاح ادلعلم يف شرح الدرس كيف تدريب قدرة البعد عملية التعلم ػلتاج إىل 

الذم سيكوف ضج نا إعدادباستيعاب الطالب على الدركس اليت تلقوىا. التقييم اجليد ىو تقييم 

ا للمكونات ادلتعلقة بأنشطة التعلم  .مفيدن

تعلم اللغة ، خاصة يف من التقييمة وظيفكال دؼحتليل ىذا ادلصطلح، من الضركرم معرفة اذل

 : لتعلم اللغة العربيةافيما يلي أىداؼ ككظائف تقييم  30العربية.

                                                             
29 Munir, Op.Cit, hlm. 38 
30 Op.Cit., Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 72 
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الطالب، مث ميكن  مرشح عينة منادلعايَت ادلاالختيار )الفحص(، ىذا ىو احلصوؿ على  .1

 (.التدريب )أساس قياسالنتائج ك ىذه استخداـ

 ةردية يف تعلم اللغلشرح مواىب الطالب الف ىذا ستخدـيُ الكفاءة )قياس ادلواىب اللغوية(،  .2

 األجنبية مبا يف ذلك اللغة العربية

لطالب بشكل عاـ بتقسيم لاللغوية  ةقدر  عرفةدل ىذا ستخدـيُ )قياس القدرة العامة(،  تقافاإل .3

 .قدراهتم اللغوية

إيل أم من ذلك ىو  رادالتعليم(، ادلك  لتعلمايف عملية  عيوبالتشخيص )معرفة الضعف كال .4

 .كالعقبات اليت يواجهوهنا يف تعلم اللغة اليت مت تدريسهامدل صعوبة فهم الطالب 

ادلعلمُت دلعرفة قدرة الطالب بشكل عاـ على  أكثريةاإلصلاز )قياس قدرة التعلم(، يستخدمو  .5

 .يف منتصف كهناية العاـ الدراسي بُت االثنُت ادلقدمةادلواد 

تقييم التعلم باللغة العربية أف  تها، ميكن صياغالسابق من التقييمة وظيفالك  دؼشار إىل اذلي

دلعرفة بعض اجلوانب ادلختلفة ألنشطة التعلم أك تقدـ التعلم الذم حققو الطالب، كحتسُت عملية 

 .5ك  4 ةالتعلم نفسها. كىذا بالتأكيد إذا كانت األكلوية مبنية على النقط
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 البحوث ذات الصلة ب.

ث استخداـ البحوث ذات الدراسات النظرية بالبحوث ذات الصلة، حي أف يدعمغلب 

الصلة كمقارنة أك مرجع يف إجراء الدراسات البحثية، كتتشابو بعض نتائج األحباث السابقة مع 

ىي   بحثال انتائج التعلم. البحوث ادلستخدمة كمقارنة أك مرجع يف ىذ قيةلًت  NHT استخداـ طريقة

 : كما يلي

 NHT التعلم التعاكين من النوع: "أثر  بعنواف 2014 السنةيف  Husnul Rizqi نتائج حبث .1

 12 اإلبتدائية احملمدية ادلدرسة على نتائج تعلم الرياضيات لطالب الصف الثالث يف

يف شكل  نفذت". ىذا البحث ىو دراسة كمية 2013/2014الدراسي  لعاـباموالنج 

quasy experiment .التجرييب  لفصل ةتوسطنتائج ادلأف  يعرؼ بحثعلى نتائج ال مرتكز

من نتائج اختبار الفرضية اليت مت  أما. 74.56التحكم  لفصل ةتوسطكنتائج ادل 82.46

أك   Hoموجود يف منطقة خارج منطقة االستقباؿ thitung احلصوؿ عليها  تظهر النتائج أف

 .دكدةمر  Ho مبعٌت آخر
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 كىذا يدؿ على كجود تأثَت لتنفيذ التعلم التعاكين من نوع مقبولة. (Ha) الفرضية البديلة كانت ذلككب

NHT 31.نتائج تعلم الطالبب 

بواسطة  NHT : "تطبيق طريقة بعنواف 2014 السنةيف   Fidha Yusti Rethaniنتائج حبث  .2

Macromedia Flash  األنظمة الدكرية ،الطالب دلواد الًتكيب الذرمكإصلازات   دكافع ًتقيةل، 

 بويوللي 2يف ادلدرسة العالية احلكومية  IPA 4لفصل احلادم عشر كالسندات الكيميائية 

على نتائج تنفيذ  مرتكز. البحث اإلجرائيىذا البحث ىو ."2013/2014 لعاـ الدراسي

يف الدكرة األكىل كالدكرة الثانية. بلغت نسبة حتفيز الطالب يف الدكرة األكىل  ئياإلجرا

٪ يف الدكرة الثانية. بينما يتضمن التحصيل العلمي 79.84٪ كارتفعت إىل 77.50

اجلوانب ادلعرفية كالعاطفية حيث بلغت نسبة حتصيل اجلوانب ادلعرفية للطالب يف الدكرة 

٪ يف الدكرة الثانية. بلغت نسبة حتصيل الطالب يف 87.50٪ كارتفعت إىل 58.33األكىل 

ىذا  ٪.78.00٪ كارتفعت يف الدكرة الثانية إىل 75.31اجلوانب العاطفية يف الدكرة األكىل 

 إصلاز الدافع ك علي ترقيةميكن  NHT يف تعلم  macromedia flashيدؿ على أف استخداـ 
                                                             

31 Husnul Rizqi, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 12 Pamulang Tahun Ajaran 2013/2014”, Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Indonesia 
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لعاـ  بويوللي 2العالية احلكومية  يف ادلدرسة IPA 4لفصل احلادم عشر لطالب اتعلم 

 .2013/201432 الدراسي

أف يكوف الباحث أكثر صلاحنا يف إجراء  بحث العلمي يرجيلذا االوصف ادلوجز ذل مرتكز علي

 .نتائج التعلم رقيةيف ت NHT البحث باستخداـ طريقة

 لفصل العاشرلالعربية  اللغة نتائج التعلم يف ادلواد قيةلًت  NHT ركز الباحث على استخداـ طريقة

 .بندر المبونج ،كوبانغ تيباعالية  يف ادلدرسة حساف الدين ال

 تفكيرطار الاإل ج.

قد كيفية ارتباط النظريات بالعوامل ادلختلفة اليت عن  فاىيمي ادلىو ظلوذج  تفكَتالطار اإل

على ادلفاىيم/النظريات  مرتكزمهمة، إطار التفكَت ىي نتائج تفكَت الباحث  لةمشككا  دهتحد

، سيستخدـ ا البحثيف ىذ 33كصياغتها من مشكالت البحث. ادلبحوثةادلتغَتات  عنادلوجودة 

                                                             
32 Fidha Yusti Retnani, Penarapan Metode NHT Disertai Macromedia Flash Untuk Meningkatkan 

Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPA 4 SMA NEGERI Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014”. Jurusan 

PMIPA, FKIP, UNS Surakarta. 
33 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : 

Akfabeta, 2013), hlm. 91 
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كبَت يف نتائج التعلم لطالب الصف   رقيةىناؾ ت ىلدلعرفة  Numbered Head Together الباحث طريقة

 .العاشر ضلو نتائج التعلم يف تعلم اللغة العربية

ىي نوع من ظلوذج التعلم الذم يركز على أنشطة الطالب  Numbered Head Togetherطريقة 

الفصل. ميكن ذلذه  أماـقدمها يسلتلف ادلصادر اليت ة، ك أبلغ عن ادلعلومات ك عاجلادل ،يف البحث

ادلسؤكلية، كالعمل  يستحقوف شعورعل الطالب أكثر نشاطنا يف التعلم، قادرة علي أف غلطريقة التعلم 

 .جموعات أخرلمب يسألوفللتعبَت عن آرائهم ك  الشجاعة أقراهنم، أكثر مع باجلماعة

أف ادلعلم يقسم طالبو إىل عدة  ،أكالن  ىي NHT اخلطوات اليت سيطبقها على طريقةأما 

د يوصف كالتأكل، مث تبدأ كل رلموعة يف التفكَت لواجباتموعة متنوعة الاجملرلموعات، كادلعلم يعطي 

 ككيلكاألسئلة اليت قدمها ادلعلم، كيدعو ادلعلم أحد أرقاـ اجملموعة ك  جوبةأف اجلميع يعرؼ األب

يستمع إليو الطالب اآلخر،  حيترقمها لإلجابة على السؤاؿ بصوت عاؿ   مذكورةاجملموعة اليت 

 .مجيع األسئلة ادلتعلقة بادلواد ادلعركضة أجوبةادلعلم كالطالب  ستنتجكاخلطوة األخَتة ىي أف ي

ميكن ذلذه الطريقة أف تشجع الطالب على أف يكونوا أكثر  سوؼطوات، من ىذه اخل

ف  كيرجيكأف غلرؤكا على التعبَت عن آرائهم كتغيَت جو التعلم يف الفصل ليكوف أكثر نشاطنا  اجتهاد
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يف درس اللغة العربية. نتائج  KKM علي النتائجأف تكوف ىناؾ تغيَتات يف نتائج التعلم كحتقيق 

ة كسلوؾ الطالب أثناء عملية التعلم كمن نتائج التعلم ميكن للطالب حتديد التغيَتات التعلم ىي قدر 

 .كادلعرفة ،الشخصية ،يف نفسو، سواء يف السلوؾ
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Strategi Pembelajaran 

ialah pengetahuan tentang 

perencanaan dan 

penyelenggaraan 

pembelajaran. 

 

Prinsip-prinsip 

penggunaan strategi 

Pembelajaran : 

1. Berorientasi pada 

tujuan 

2. Aktifitas 

3. Individualitas 

4. Integritas 

 

Manfaat NHT : 

Meningkatkan semngat 

kerja sama antara siswa, 

dapat digunakan untuk 

semua mata pelajaran, dan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

sharing ide dan pendapat. 

Evaluasi : 

Evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan guru 

dalam menerangkan 

pelajaran, dan sekaligus 

melatih daya serap siswa 

terhadap pelajaran yang 

telah diterimanya. 

NHT Strategi 

Pembelajaran 

 

Hasil Belajar Bahasa 

Arab 

Faktor Hasil Belajar : 

1. Faktor Internal 

2. Faktor Eksternal 

3. Faktor Pendekatan 

Belajar 

Tujuan NHT : 

Menekankan peserta 

didik untuk saling bekerja 

sama, aktif, sehingga 

dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

Langkah-langkah : 

1. Penomoran 

2. Mengajukan 

Pertanyaan 

3. Berfikir bersama 

4. Menjawab 

Tipe Hasil Belajar : 

1. Ranah Kognitif 

2. Ranah Afektif 

3. Ranah Psikomotorik 
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