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 إهداء
احلمد هلل الذي فضل بين آدم ابلعلم والعمل على مجيع العامل والصالة والسالم على 

 وبعده.ينابيع العلوم واحلكم عرب والعجم وعلى آله وصحبه سيدان حممد سيد ال

 :البحث اجلامعيأهدي هذا 

صاحلا إخويت الكبريين يوحاان عمال . إىل دة وأيب فوانريائأمي مإىل من فيه رضى هللا، 
 وإخالص عند هللا
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 كلمة الشكر والتقدير
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات    
له. أشهد أن ال إله إاّل هللا أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي 
 وحده ال شريك له وأشهد أّن سّيدان حمّمدا عبده ورسوله.

فعالية استخدام  احلمد هلل لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع "   
على مهارة الكتابة يف مدرسة  (Teams-Games-Turnaments)تعليم مباراة اللعبة منوذج 

أن  عز وجل وعنايته وعونه واعرتف الباحثهبداية هللا "،  ثنائّية اللغة الثانوية بباتو
هذا البحث مليء ابلنقصان واألخطاء اللغوية. رغم أنه قد بذل غاية جهده وواسعة 

 لتكميله. وما ذلك إال لقلة معارف الباحثة.
 يصل مثل هذه الصورة بدون مساعدة الباحث أّن هذا البحث مل قنوأي   

جزيل الشكر  مالء الفضالء. وهلذا هتدي الباحثاآلخرين من األساتيذ الكرماء والز 
واالحرتام وخالص الثناء إىل األساتيذ وكل من قد بذل غاية جهده يف إحناء كتابة 

 هذا البحث اجلامعي، خصوصا إىل :
الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  مساحة األستاذ .1

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

الدكتور أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة مساحة  .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  الدكتور مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسةمساحة  .3
 الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

هذا البحث الذي قد أفادتين علميا  زيد بن مسري املاجستري، مشرف مساحة الدكتور .4
ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث، منذ بداية البحث حىت االنتهاء. 

 ين خالص الشكر والتقدير، ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء. م هفل
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مساحة األساتيذ واألستاذات خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية  .5
 والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

القراء وأخريا أن يف هذا البحث كثريا من األخطاء والنقصان، لذا أرجو من 
األعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائها املوجودة فيه، حىت يصبح هذا البحث اجلامعي 

 حبثا كامال.
 وابهلل التوفيق وهللا احلمد يف األوىل واآلخرة.

 
 2018 سبتمرب 6ماالنج، 

 الباحث
 
 

 حممد أنس
 14150086:  القيدرقم 
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 مستخلص البحث

-Teams-Games)فعاليةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةتمدام ةةةةةةةةةةوذ  التعلةةةةةةةةةيم مبةةةةةةةةةاراة اللعبةةةةةةةةةة   2018حمم         د أن         س  

Turnaments) قسةةم تعلةةيم اللغةةة العربيةةة.  علةةى مهةةارة الكتابةةة يف مدرسةةة انائيّةةة اللغةةة الثانويةةة ببةةاتو .
 كلّية علوم الرتبّية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 : الدكتور زيد بن مسري املاجستري املشرف

مه   ارة   (Teams-Games-Turnaments)من   وذج التعل   يم مب   اراة اللعب   ة الكلم   األ اسساس   ية : 
  الكتابة

لكتابةةة هةةي عمليةةة اإلتصةةال بةةدون نةةربة الصةةوت، وال النغمةةة، وال اللهجةةة، وال حركةةة البةةدن، ا 
كاتةةةل الكلمةةةات والعبةةةارة واجلملةةةة والرمةةةوز   يسةةةتعملاإلتصةةةال ابلسةةةان. فبةةةذالك يلةةةزم أن وال احلةةةال ك

الذي يستعمل لتبلية  وتنبيةه وتصةوير وإقةرتاش الشةرش شةمص إىل شةمص. ولكةن تعتةرب عمليةة الكتابةة 
كتةةةاب أن يسةةةتطع علةةةى مةةةا يتعلةةةق عةةةن الكتابةةةة كةةةاملفردات لزم  سةةةتصةةةعوبة. ألن ي هةةةي عمليةةةة الكتابةةةة

. وال يسةةتطع أن يبلةة  املعلةةم علةةى مهةةارة الكتابةةة ابساضةةرة وطةةالب يسةةمعونه فقةة . وغريهةةا والقواعةةد
علةةى ( Teams-Games-Turnaments)اسةتمدام ةةوذ  التعلةةيم مبةاراة اللعبةة ولةذلك رةّرب الباحةةث 

كيةةة  (  1. وأمةةةا أسةةةئلة يف هةةةذه البحةةةث هةةةي : )مهةةةارة الكتابةةةة يف مدرسةةةة انائيّةةةة اللغةةةة الثانويةةةة ببةةةاتو
علةى مهةارة الكتابةة يف  (Teams-Games-Turnaments)تمدام ةوذ  التعليم مباراة اللعبة تطبيق اس

( ما مةد  فعاليةة التعلةيم ابسةتمدام ةةوذ  التعلةيم  مبةاراة اللعبةة 2مدرسة انائّية اللغة الثانوية بباتو ؟ )
(Teams-Games-Turnaments)  بباتو ؟على مهارة الكتابة يف مدرسة انائّية اللغة الثانوية 

ابإلختبةةةةار القبلةةةةي  ةيسةةةةتمدم الباحةةةةث يف هةةةةذا البحةةةةث املةةةةدخل الكّمةةةةي ابلطريقةةةةة التجريبيةةةة 
واإلختبةةار البعةةدي. ويف هةةذا البحةةث تتكةةون علةةى اعمةةوعتر، اعموعةةة التجربيةةة واعموعةةة الضةةابطة 

 طالب.  25وعلى كل اعموعة بعدد 

 (Teams-Games-Turnaments)اللعبةةة  وأمةةا نتيجةةة هةةذا البحةةث أن ةةةوذ  التعلةةيم  مبةةاراة 
أكةةةرب مةةةن "ت" اجلةةةدول مةةةن  5,200فعاليةةةة علةةةى مهةةةارة الكتابةةةة. وتةةةدّل نتيجةةةة "ت" اإلحصةةةائي   

.  وذلةةةك نتيجةةةة 2,787%    1وأكةةةرب مةةةن املسةةةتو  املعنةةةوي  2,060%    5املسةةةتو  املعنةةةوي 
 اإلختبار مقبول.
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ABSTRACT 

Muhammad Anas. 2018. Effectiveness of the Use of Learning Methods Teams 

Game Turnaments In Writing Skills In Bilingual Islamic High School Batu. 

Arabic Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, 

Maulana Malik Ibrahim Islamic University, Malang. 

Supervisor : Dr. Zeid B Smeer Lc. MA. 

Keywords: Teams Game Tournaments Learning Methods, Writing Skills 

Writing is a communication activity that is carried out without the support 

of sound pressure, tone, expression, gesture and without a situation as in oral 

communication. Thus the writer must be good at using words, phrases, sentences, 

and using punctuation to convey, inform, describe and suggest something to 

others. But writing activities are still considered a difficult activity. This is 

because to be able to write well, the writer must master the elements of language 

related to writing activities such as vocabulary, and grammar. Writing learning 

cannot be taught by lecturing and students only listen but need learning methods 

specifically used in learning writing skills. Therefore, researchers tried to use 

team games turnaments learning methods in learning writing skills in Bilingual 

Islamic High School Batu. The Problem Formulation in this study is : (1) How to 

apply teams games tournaments in learning writing skills in Bilingual Islamic 

High School Batu? (2) How effective is the use of learning methods for team 

games turnaments in learning writing skills at Madrasah Aliyah Bilingual Batu? 

This study uses a quantitative approach with the experimental method 

conducted in the control group and the experimental group with the number of 

each group of 25 students with the experimental design pretest posttest control 

group design. 

The results of this study indicate that the learning methods of team games 

turnaments are effective for learning writing skills, with the test results showing 

the results of  t  count = 5.20 results from significant 5% = 2.06 and 1% = 2.78 

and these results indicate effective and acceptable. 
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ABSTRAK 

Muhammad Anas. 2018. Efektifitas Penggunanan Metode Pembelajaran Teams 

Game Turnaments Dalam Ketrampilan Menulis di Madrasah Aliyah Bilingual 

Batu. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 

Dosen Pembimbing : Dr. Zeid B Smeer Lc. MA. 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran Teams Game Turnaments, Ketrampilan 

Menulis  

Menulis merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan tanpa didukung 

oleh tekanan suara, nada, mimik, gerak-gerik dan tanpa situasi seperti pada 

komunikasi lisan. Dengan demikian penulis harus pandai memanfaatkan kata-

kata, ungkapan, kalimat, serta menggunakan pungtuasi untuk menyampaikan, 

menginformasikan, melukiskan dan menyarankan sesuatu kepada orang lain. 

Namun kegiatan menulis masih dianggap sebagai kegiatan yang sulit. Hal ini 

karena untuk dapat menulis dengan baik, penulis harus menguasai unsure-unsur 

bahasa yang berkaitan dengan kegiatan menulis seperti mufrodat, dan tata bahasa. 

Pembelajaran menulis tidak bisa diajarkan dengan cara ceramah dan siswa hanya 

mendengarkan, akan tetapi perlu adanya metode pembelajaran yang khusus 

digunanakan dalam pembelajaran ketrampilan menulis. Oleh sebab itu peneliti 

mencoba menggunakan metode pembelajaran teams games turnaments dalam 

pembelajaran ketrampilan menulis di Madrasah Aliyah Bilingual Batu. Adapun 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan teams 

games turnaments dalam pembelajaran ketrampilan menulis di Madrasah Aliyah 

Bilingual Batu ? (2) Bagaimana efektifitas  penggunaan metode pembelajaran 

teams games turnaments dalam pembelajaran ketrampilan menulis di Madrasah 

Aliyah Bilingual Batu ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuatitatif dengan metode 

eksperimen yang dilakukan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

dengan jumlah masing-masing kelompok 25 siswa dengan desain eksperimen 

pretest posttest control group design. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran teams 

games turnaments efektif untuk pembelajaran ketrampilan menulis, dengan hasil 

tes menunjukkan hasil t hitung = 5,20 hasil dari signifikan 5 % = 2.06 dan 1 % = 

2,78 dan hasil ini menunjukan efektif dan diterima. 
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 الفصل اسول

 اإلطار العام

 خلفية البحث  أ

يف زمان احلديث حتسر من نظام التعليم لتنمية مزايت التعليميةة وعناصةرها وفيهةا 
. طالةةةلأيضةةةا حتسةةةر النمةةةوذ  واملةةةدخل والطريقةةةة واالسةةةرتاتيجية التعليميةةةة الةةة  تعلّةةةم إىل 

 طةالبوحقيقةة التعلةيم لعةل  .يف إندونيسي طاللوهذه لرتقية مزية التعليمية وتنشر قدرة 
ّي، ومسةةةتقل بنفسةةةه، وعنةةةده أخةةةال  ر قةةةو ، وذو شمصةةةية، وإبكةةةاالةةةذي يةةة،من ابهلل، وت
 الكرمية، وقّوة الفكر.

النمةةةةةوذ  واملةةةةدخل والطريقةةةةةة  معلّةةةةملكةةةةن، حقيقةةةةة التعلةةةةةيم يف مدرسةةةةة، يسةةةةةتعمل 
. لعةةل الدراسةةّية ةمةةادّ ة جلميةةع حةةدة، ويسةةتعمل طريقةةة اإلعتياديّةةاواالسةةرتاتيجية التعليميةةة و 

ة املمتلفةةةةةةة  . املةةةةةةادّ  علةةةةةىلها سةةةةةةتعمعندماعنةةةةةدما تمةةةةةة،ار وال فّعةةةةةةال  التعلةةةةةةيم غةةةةةريالتعلةةةةةيم 
على ز يكتر واإلستعمال النموذ  واملدخل والطريقة واالسرتاتيجية التعليمية اإلعتيادية يُعتقد 

 يف التعليم كالوجداين   األخر  ةناحيبل  الت انحية العقلية فق  حىت ال

اساضرة و طريقة التس،ل واجلواب ال   تعليم اإلعتيادية الذي يستعمل طريقة ذ ةو 
ة عنةدها اصصةائص املعةّر ، وال يّ ة الدراسةميتأل خصةائص يف كةل مةادة الدراسةية. وكةل مةادّ 

يف التعليم. ينبغي على معلّةم لتجديةد بفهةم  طاللي كيفية يبل  على كل او يسيستطع أن 
، وذلةك يسةّهل الذي يقبل التعليم طاللة الدرس وحالة على كل اصصائص على كل مادّ 

علةةةى معلّةةةم أن يقةةةّرر النمةةةوز  والطريقةةةة وإسةةةتعمال اإلسةةةرتاتيجية املناسةةةبة لكةةةي البلةةةو  مةةةن 
التعليم. املثل : يعّلم املعّلم الرايضّيات اليساوي أن يعّلم التةاريح وكةذالك يعلّةم املعلّةم اللغةة 

 فيزايئي أو علم الطبيعة. اليميائي و الكال يساوي أن يعّلم 
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 معةّر عنةدما  . أن مةادة الدراسةية اللغويّةة عنةدها كيفيةة خةر األ دراسيةة الكما مادّ 
. تعليم اللغةة رآهةا الزمةا ألن اإلسةتعمال اللغةة آلالت اإلّتصةال بةر اإلفةراد طاللل  إىل تب

أو اإلفراد مع اعتمةاع. وتطةوير العلةم وتكنولةوجي لعةل السةبل املّهةم تعلةيم اللغةة الغرابيّةة. 
ّيات يف العامل فأكثر من ختتار اللغةة العربيةة الة  تُبحةث يف مدرسةة رمسةّي ومن اللغات الغراب

أو ال، املثال يف املعهد والدورة أو والةد اللغةة العربيةة إىل ولةده. اإلنتجةاب اللغةة العربيةة مةن 
اللغات الغرابّيات يف العامل ألن اللغة العربية هي الدولّية وكثري من اللغة اإلندونيسّية أُمةتّص 

 اللغة الغرابّية وكثري أيضا اعتمع يف إندونيسّي مسلما. من 

صر اللغةة العربيةة اعلى عن إىل الطاللعّلم املاحلقيقة ، أن تعليم اللغة العربية يعّرف 
مةةن املهةةارة اللغويّةةة. فأمةةا عنصةةر اللغةةة هةةي مفةةردات وأصةةواد وقواعةةد، وأمةةا املهةةارة يقةةدر و 

. فأمةا مهةارة اإلسةتماع والكةالم هةي املهةارة هي مهارة إستماع وكةالم وقةراءة وكتابةة اللغويّة
اللغويّة اإلرتباط من األذن واللسن، وأما مهارة القراءة والكتابة هي املهارة اللغويّة اإلرتبةاط 
مةةن الكتابةةة. اإلرتبةةاط علةةى كةةل مهةةارة ترقيةةة القةةدرة تكلّةةم اللغةةة العربيةةة  علةةى طالةةل ولةةو 

 ة املمتلفة. ابلدرج

وابصصوص يف تعلةيم مهةارة الكتابةة هةي مهةارة اللغويّةة اآلخةرة الةذي يلةزم الطالةل 
أن يقةةةدرها بعةةةد يقةةةدر مهةةةارة اللغويّةةةة األخةةةر . األسةةةاس مةةةن مهةةةارة الكتابةةةة هةةةي يسةةةُكل 
الفكر ورأي ابلرب  األحراف إىل الكلمة مثّ يةرتب  الكلمةة إىل اجلملةة الكاملةة الةذي يُفهةم 

ولةذالك، يف عمليةة كتابةة   ةو  إىل فهةم عناصةر الغةواّيت وإسةتعمال علةم األالت  القارء. 
كمةةةّ ، وحنةةةو، وصةةةراف، وإمةةةالء وغريهةةةا.  هةةةذا يسةةةّبل كثةةةري مةةةن الطالةةةل الةةةذي يشةةةعر 

 صعوبة يف تعليم مهارة الكتابة.

الذي يعّلم اللغةة العربيةة  مدرسة الثنائّية اللغة العالية ابتوُوجدت هذه املشكلة يف  
ى طالهبةةةا. املشةةةكلة ظةةةاهر علةةةى واطةةةم نتيجةةةة  التعلةةةيم يف مهةةةارة الكتابةةةة ألن يصةةةعل علةةة

طالل العناصةر والناحيةة اللغويّةة ومةن األسةباب واطةم نتيجةة التعلةيم أيضةا أن يكةون معلّةم 
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يستعمل طريقة اساضةرة يف تبلية  الةدرس وكةان أيضةا املعلّةم  يعطةي األسةئلة والوجيبةة فقة  
لةل يف التعلةةيم، هةذا تسةةبل السةأم علةةى الطالةل. علةةى خلفيةة قةةدرة بةدون وّرط أدوار الطا

 الطالل املمتلفة يف هذه املدرسة أتار نتيجة  التعليم الواطم.

هةةي  مدرسةةة الثنائيّةةة اللغةةة العاليةةة ابتةةواحلةةّل عةةن املسةةألة مةةا علةةى مهةةارة الكتابةةة يف 
ح علةةى خلفيةةة وقةةدرة ابإلختيةةار علةةى النمةةوذ  التعلةةيم يقةةدر أن رعةةل حةةال التعلةةيم التفةةري

الطالةةةةل املمتلةةةة  وّرط أدوار ونشةةةة  الطالةةةةل يف التعلةةةةيم. وإحةةةةد  ةةةةةوز  التعلةةةةيم الةةةةذي 
-Teams-Games)مباراة اللعبةة على يستعمل على تلك املشكلة هو ةوذ  التعليم التعاوين 

Turnaments)  

الةةةذي يعطةةةى إىل أدوار ونشةةة   اصصةةةائص ةةةةوذ  التعلةةةيم التعةةةاوين مبةةةاراة اللعبةةةة
الطالل يف التعليم والتعاون نر طةالب يف إاةاء مشةكلة ولعةل مسةألة صةعوبة إىل سةهولة 
يف تعلةةيم اللغةةة العربيةةة وابصّصةةة يف مهةةارة الكتابةةة الةة  تعتقةةد صةةعوبة. مةةنظّم هةةذا الفكةةرة 
التعلةةيم يف شةةكل تالعةةل الرتبويّةةة ابملنافسةةة بةةر الفرقةةة. تظهةةر املناسةةبة دوافةةع علةةى الفرقةةة 

رقة أحسن من فرو  آخر. ويُعترب هذا ةوز  يستطع رلةل الرغبةة مةن التالمي ةذ لتجعل الف
 على اللغة العربية ومهارة الكتابة فرتتفع النتيجة التعليمية منها.

مبةةةاراة علةةةى علةةةى خلفيةةةة البحةةةث املةةةذكورة يف اإلسةةةتمدام ةةةةوذ  التعلةةةيم التعةةةاوين 
أن  شةّجعت الباحةثارة الكتابةة. الذي يعّلم يف مه  (Teams-Games-Turnaments)اللعبة 

-Teams-Games) مبةةةةارة اللعبةةةةة علةةةةى : فعاليةةةةة ةةةةةوذ  التعلةةةةيم التعةةةةاوين  مةةةةل ابملوضةةةةوع

Turnaments)   ابتو ثانويةمدرسة الثنائّية اللغة اليف مهارة الكتابة لطالب. 

 أسئلة البحث  ب
( Teams-Games-Turnamentsكي  تطبيق استمدام ةوذ  التعليم مباراة اللعبةة ) .1

 ؟بباتو  الثانويةمدرسة انائّية اللغة يف  على مهارة الكتابة
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-Teams-Gamesمةةا مةةد  فعاليةةة التعلةةيم ابسةةتمدام ةةةوذ  التعلةةيم  مبةةاراة اللعبةةة ) .2

Turnamentsبباتو ؟ الثانويةمدرسة انائّية اللغة يف  ( على مهارة الكتابة 
 أهداف البحث  ج

-Teams-Gamesالتعلةةةيم ابإلسةةةتعمال ةةةةوذ  التعلةةةيم مبةةةاراة اللعبةةةةة )ملعرفةةةة تطبيةةةق  .1

Turnaments بباتو الثانويةمدرسة انائّية اللغة ( على مهارة الكتابة يف. 
-Teams-Gamesملعرفةةةة فعاليةةةة التعلةةةيم ابإلسةةةتعمال ةةةةوذ  التعلةةةيم  مبةةةاراة اللعبةةةة ) .2

Turnamentsبباتو الثانوية مدرسة انائّية اللغةيف  ( على مهارة الكتابة. 
 د البحثئفوا .د

 إن هذا البحث له الفوائد الكثرية. فهذه الفوائد تعود إىل الوجهتر :
 وجهة النظرية .1

-Teams) ةةوذ  التعلةيم مبةاراة اللعبةةةالبحةث أن تعةةّرف علةى نتيجةة يرجةو علةى  .أ

Games-Turnaments)  يف املدرسة الثانوية. على مهارة الكتابة 
البحث ساعدة على تنمية العلوم اللغة العربية وابصّصة على نتيجة يرجو على   .ب

 .الثانويةمهارة الكتابة يف املدرسة 
 وجهة التطبيقية. .2

 لطالب .أ
علةةةةةى   (Teams-Games-Turnaments) ةةةةةةوذ  التعلةةةةةيم مبةةةةةاراة اللعبةةةةةةاإلسةةةةتعمال  .1

ترقيةةة دوافةةع ورغبةةة مةةن طةةالب يف تعلةةيم اللغةةة العربيةةة وابصّصةةة يف  مهةةارة الكتابةةة
مهةةةةارة الكتابةةةةة ألن املنةةةةاف  الصةةةةحيح فيةةةةه ليجعةةةةل الفرقةةةةة أحسةةةةن مةةةةن الفةةةةرو  

 األخر .
 رعلون طالب نشاطر ويوّرطهم بشكل املباشرة يف التعليم. .2
 ينمي القدرة اإلشرتاكية وختتم تالميذ املشكلة بشكل الفرقة. .3
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 ملعّلم   .ب
يعطةةي دوافعةةا علةةى املعلّةةم  لتجديةةد يف إسةةتعمال ةةةوذ  التعلةةيم املناسةةل   .1

 على طالب لتحصيل نتيجة التعليم األعلى.
املعريفة على املعّلم أن يوّرط اإلشرتك مةن طةالب وخطوتةه علةى سةهولة يف  .2

 التعليم.
 ملدرسة .ج

ودّي اجلةةةإصةةةالش  جمموعةةةة لعبةةةة بطولةةةةةةةةوز  التعلةةةيم التعةةةاوين علةةةى تطبيةةةق  .1
 ونتيجة التعليم يف املدرسة

 فروض البحث .ه

 مهارةيف   (Teams-Games-Turnaments) إستمدام ةوذ  التعليم مباراة اللعبة .1
موافق على اللغة العربية واصاصة يف مهارة الكتابة ويعدم صعوبة الطالل يف  الكتابة

 الكتابة ويرفع القدرة عن مهارة الكتابة.
مهارة يف   (Teams-Games-Turnaments) اللعبةإستمدام ةوذ  التعليم مباراة  .2

يف مدرسة انائية اللغة الثانوية بباتو عن التعليم  xفعاليتها على فصل  أكثر الكتابة
 .(Teams-Games-Turnaments) ةوذ  التعليم مباراة اللعبةاليستمدم 

  حدود البحث .و

السةةةةنة  يةةةةة : هةةةةذا البحةةةةث مةةةةن حيةةةةث الزمةةةةان يف النصةةةة  األول مةةةةناحلةةةدود الزمان .1
 م2018/2019الدراسية 

 الثانويةةةمدرسةةة انائيّةةة اللغةةة احلةةدود املكانيةةة : هةةذا البحةةث مةةن حيةةث املكةةان يف  .2
 .بباتو

  مبةةةاراة اللعبةةةة   التعلةةةيمذ بحةةةث يركةةةز يف أتاةةةري ةةةةو احلةةةدود املوضةةةوعية : هةةةذا ال .3
(Teams-Games-Turnaments)    مدرسةةةةةة الةةةةةذي وضةةةةةعه يف علةةةةةى مهةةةةةارة الكتابةةةةةة

 .أيخذ الباحث على املوضوعة الواحد. وبباتو الثانويةانائّية اللغة 
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 حتديد املصطلحاأل   ز
ةوذ   هو  (Teams-Games-Turnaments)مبارة اللعبة على   التعليم التعاوين ذ ةو  .1

تعليم على منظومة فرقة أو جمموعة ختالطا، وعلى كل فرقة تتكّون من الثلةث حةىّت 
 وعنده قدرة خمتلفة ويتعامل لألهداف املعّر.اصم  من الطالل، 

القيةةام ابلعمةةل بسةةرعة ودقةةة واتقةةان، أو قةةدرة مةةن قةةدرات  اإلنسةةان   skill هةةارةامل .2
 على القيام بعمل ما بسرعة ودقة مع اإلتقان يف األداء.

أحةةد واسةةطة اإلتصةةال بةةر النةةاس يف اعتمةةاع. سةةو  مةةن اإلسةةتماع  الكتابةةة هةةي  .3
أن الكتابةةةة عمليةةةة اإلجتماعيةةةة لتوصةةةيل الفكةةةرة والتفهيمةةةة بةةةر والكةةةالم والقةةةراءة، 

يف هةةذا البحةةث  الكتابةةة حتديةةد .شةةمص إىل شةةمص ولةةو مبسةةافة الوقةةت واملكةةان
 .اإلنشاء التوجيه وهو تدريل الكتابة التوجيه. واإلنشاء احلريّةعلى 

 الدراسة السابقة  ح

-Teams)مبةةةارة اللعبةةةة كل تةةةأاري ةةةةوز  التعلةةةيم التعةةةاوين علةةةى شةةةب البحةةةول الةةة  تتعلّةةةق

Games-Turnaments)  هي :  على مهارة الكتابة 

  التعلةةةيم ذ ةةةةو م، حتةةت املوضةةةوع "فعاليةةةة 2014البحةةث راتنةةةا سةةةوكما يةةةودا، سةةةنة  .1
على مهارة القةراءة اللغةة  (Teams-Games-Turnaments) مبارة اللعبة التعاوين على 

. وأهةداف هةذا املدرسة الثانويّةة احلكوميّةة الواحةد مرديةودو XIالفرنسّية يف الفصل 
علةةى مهةةارة البحةةث ملعرفةةة فةةر  املنجةةز بةةر اعموعةةة الضةةابطة واعموعةةة التجريبيةةة 

 املدرسةةةة الثانويّةةة احلكوميّةةةة الواحةةد مرديةةةودو XIالقةةراءة اللغةةة الفرنسةةةّية يف الفصةةل 
-Teams) مبةارة اللعبةة م التعةاوين علةى   التعلةيذ ةو وملعرفة فعالية التعليم ابستمدام 

Games-Turnaments)  علةةى مهةةارة القةةراءة اللغةةة الفرنسةةّية يف الفصةةلXI  املدرسةةة
. واستمدمت الباحثةة يف هةذا البحةث ابلتجةر  الثانويّة احلكومّية الواحد مرديودو

مبةةةدخل الكمي.فأمةةةةا  نتةةةةائج هةةةةذا البحةةةث ظهةةةةرت يف هةةةةذا البحةةةةث نتيجةةةةة "ت" 
مبةارة   التعلةيم التعةاوين علةى ذ ةةو أكرب من "ت" اجلةدول و  5,250 اإلحصائي  
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علةةةى مهةةةارة القةةةراءة اللغةةةة الفرنسةةةّية يف  (Teams-Games-Turnaments) اللعبةةةة 
 فعالية. املدرسة الثانويّة احلكومّية الواحد مرديودو XIالفصل 

ةةةوز  التعلةةيم ، حتةةت املوضةةوع "تطبيةةق 2009البحةةث إرمةةا أنةةديكا سةةاري، سةةنة  .2
لرتقيّةةةة مهةةةارة الكةةةالم   (Teams-Games Turnamens)مبةةةارة اللعبةةةة التعةةةاوين علةةةى 

ب مدرسةةةة العاليةةةة املعريةةة   فانةةةداأن فاسةةةورووان يف سةةةنة  -X الطالةةةل يف الفصةةةل
  التعلةيم ذ ةو وأهداف هذا البحث ملعرفة كيفية تطبيق . 2008/2009الدراسّية 

لرتقيّةةةةة مهةةةةارة الكةةةةالم  (Teams-Games-Turnaments)مبةةةةارة اللعبةةةةة التعةةةةاوين علةةةةى 
ولرتفع نتائج  ب مدرسة العالية املعري   فانداأن فاسورووان -X الطالل يف الفصل

-Teams-Games)مبةارة اللعبةة   التعليم التعةاوين علةى ذ ةو التعليم ابستمدم تطبيق 

Turnaments) كةةةالم مهةةةارة ال. فنتةةةائج هةةةذا البحةةةث رفعةةةت نتةةةائج الطةةةالب علةةةى
مةةةةةةن  ب مدرسةةةةةةة العاليةةةةةةة املعريةةةةةة   فانةةةةةةداأن فاسةةةةةةورووان -X الطالةةةةةةل يف الفصةةةةةةل

 %. 80% إىل  59,37
  التعلةةيم التعةةاوين ذ ةةةو "أتاةةري تطبيةةق  ، حتةةت املوضةةوع2013البحةةث فةةائزة، سةةنة  .3

علةةى نتيجةةة تعلةةيم اللغةةة العربيةةة   (Teams-Games-Turnaments)مبةةارة اللعبةةة علةةى 
املدرسةةةةةةةةة الثناويّةةةةةةةةة علةةةةةةةةي معصةةةةةةةةوم  سةةةةةةةةنة الدراسةةةةةةةةّية   VIIIالطالبةةةةةةةةة يف الفصةةةةةةةةل 

  التعلةيم التعةاوين ذ ةةو وأهداف هذا البحث ملعرفة كيفيةة تطبيةق  .2012/2013
علةةى نتيجةةة تعلةةيم اللغةةة العربيةةة   (Teams-Games-Turnaments)مبةةارة اللعبةةة علةةى 

ملعرفةةةة . و املدرسةةةة الثناويّةةةة علةةةي معصةةةوم  سةةةنة الدراسةةةّية  VIIIالطالبةةةة يف الفصةةةل 
-Teams-Games)مبةةةةةةارة اللعبةةةةةةة   التعلةةةةةةيم التعةةةةةةاوين علةةةةةةى ذ ةةةةةةةو أتاةةةةةةري اسةةةةةةتمدام 

Turnaments)   علةةةى نتيجةةةة تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة الطالبةةةة يف الفصةةةلVIII   املدرسةةةة
. واسةةةةةتمدمت الباحثةةةةةة يف هةةةةةذا البحةةةةةث الثناويّةةةةةة علةةةةةي معصةةةةةوم  سةةةةةنة الدراسةةةةةّية

 الفرقةةةةةة التجريبيةةةةةة والفرقةةةةةة ابلتجةةةةةر  مبةةةةةدخل الكمةةةةةي. فنتةةةةةائج يوجةةةةةد الفةةةةةر  بةةةةةر
والفرقةةةة الضةةةابطة  31,12الضةةةابطة. ورفعةةةت نتيجةةةة املعةةةدل مةةةن الفرقةةةة التجريبيةةةة 
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-Teams)مبةارة اللعبةة   التعلةيم التعةاوين علةى ذ ةةو . ووجد أتاري اسةتمدام 26,63

Games-Turnaments)   علةةةةى نتيجةةةةة تعلةةةةيم اللغةةةةة العربيةةةةة الطالبةةةةة يف الفصةةةةلVIII  
 .يّة علي معصوم  سنة الدراسّيةاملدرسة الثناو 
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 فصل الثاينال

 اإلطار النظري

 ج التعليم التعاوين منوذ  -أ
 تعريف التعليم  1

التعليم هو الفعل أو العملية التدرس أو تفاعل بر املعّلم والطالب لتغةري 
( أن التعلةةةةيم فعليةةةةة 1999خةةةةر  دميةةةةاتيو مودخييةةةةوان ) 1السةةةةلوك مةةةةن الطةةةةالب.

املعّلم على الرتتيل واإلرشةادات ليجعةل أن يةتعّلم الطةالب ابلنشةاط الةذي أيّكةد 
  2على ختضري املصدار التعليم.

خةةةةةر  غةةةةةاغين أن التعلةةةةةيم هةةةةةو يبةةةةةدأ علةةةةةى اإلعةةةةةداد والتطةةةةةوير والتحقيةةةةةق 
علةةق علةةى ذالةةك خةةر  كنةةرك علةةى فعليةةة الةة  تشةةّكل عمليةةة التعلةةيم. تت والتقيةةوم

( أن التعليم هو عملية منّظمة علةى مةدرّ  اإلعةداد والتحقيةق 1986وغوستافو )
 3مث التقوم.

 تتعلةةق ميةةة الةة ال فةةر  بةةر التعلةةيم وتفاعةةل املعلةةم والطةةالب ومقةةّوم التعل
  هةذا يفةةرّ فعلةى الةدرس. وتفاعةل يف عمليةةة التعلةيم يهةدف أن يةةدّرس الطةالب. 

ركيةةز علةةى لتةةدرس تتةةدرس. أمةةا التعلةةيم تركيةةز علةةى الطةةالب، وأمةةا ابةةر التعلةةيم وال
 املعّلم.

اعتقةةد الفكةةرة التةةدرس الطالةةل ككةةأس الفةةر ، ال يعةةرف شةةيء والميلةةك 
اصةةربة. ولةةذالك ميةةأل املعلّةةم أو رةةّزن املعرفةةات يف دمةةا  الطالةةل. وهةةذه الفكةةرة، 

الطةةالب. واعقتةةد املعلّةةم اعتقةةد املعلّةةم مصةةدر املعرفةةة األوىل الةةذي يعلّةةم العلةةم إىل 

                                                           
1 Omar Yulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Mandar Madju, 1993), hlm. 1. 
2 Ida Bagus Putrayasa, Landasan Pembelajaran, (Bali: Undiksha Press, 2013) hlm. 23. 
3 Ida Bagus Putrayasa, Landasan Pembelajaran, (Bali: Undiksha Press, 2013) hlm. 12. 
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معرفةةة العلةةةم الكثةةةرية وغةةةين مةةةن اصرباء.شةةّبه  فةةةاولو فريةةةري هةةةذا التعلةةةيم  سةةةلواب 
 4البنك على القياسي التعليم: 

 يعّلم املعّلم ويتعّلم الطالل. .1
 املعّلم عرف كثريا من العلم والطالل اليعرف شيء. .2
 يفّكر املعّلم والطالل املفّكر. .3
 الطالل.يتكّلم املعّلم ويستمع  .4
 ينظّم املعّلم والطالل املنظّم. .5
 ررّي املعّلم ورري الطالل اصياره أي إتباع. .6
 رطو املعّلم ويصّور كيفية الفعل كاملعّلم. .7
 ررّي أن يعّلم املعّلم العلم والطالل يوافق نفسه. .8
 طالل.رّية الحيفسد املعّلم قدرة العلم بقدرة إحرتاف املعّلم ومينع على  .9

 الفاعل من العلم والطالل املفعول من العلم.املعّلم  .10

 ن يسةةةةتطعلةةةةاعتقةةةةد أن املعلّةةةةم مصةةةةدر األوىل مةةةةن العلةةةةم واملعرفةةةةة، وذالةةةةك 
يتنةةةةاوال سةةةةرعة، و التطبيةةةةق يف منظومةةةةة التعلةةةةيم اآلن.  ألن تطةةةةوير التكنولوجيةةةةة ال

وسةةةيلة بعيةةةة الالطالةةةل العلةةةم مةةةن مصةةةادر العلةةةوم املمتلفةةةة مثةةةل مةةةن والوسةةةيلة الط
 ت وغةةةري ذالةةةكإلنرتنيةةةيةةةة كالكتةةةاب واجلريةةةدة واعلةةةة والراديةةةو والتلفةةةاز وااإللكرتون

فةة ثةر مةن املعر نده وأكحىّت ميكن أن ميلك الطالل املعرفة والعلم واصربة الكثرية ع
 والعلم واصربته املعّلم. 

فةةذالك إخةةتالف بعمليةةة التعلةةيم، مةةع أّن التةةدرس والتعلةةيم ميلةةك اإلرتبةةاط 
ل العلةةةةم، لكةةةةن علةةةةى التقريبيّةةةةة، أّن التعلةةةةيم يضةةةةع علةةةةى القةةةةوّي  يف عمليةةةةة طلةةةة

الطالل فاعال مةن العلةم وال مفعةوال مةن العلةم. وهةذه الفكةرة رعةل الطالةل دور 

                                                           
4 Agus suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 

2009),hlm. 12. 
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األوىل يف التعلةةيم. ويف حقيقةةة التعلةةيم هةةي عمليةةة الةة  لعةةل أن تةةتعّلم الطالةةل. 
وخلةق خةربة وهدفها تنصر الطالل بتالعل بيئة التعليم وتالعل العمليةة التعلةيم 

 5التعليم ال  متكن على الطالل رريها ورّرهبا ويعملها.

)الوقةائع أواألحةوال   eventsهةو األحةدال  Gagne & briggsالتعلةيم عنةد 
اصطّةة علةةى عمةد لتةةأاري الطالةل، ولتسةهيل عمليةةة التعلةيم وغةةرس  أوغةري ذالةك(

  6القيمة.

السةةةةلوكّي مةةةةن الطالةةةةل إن التعلةةةةيم يف نظريةةةةة السةةةةلوكية هةةةةو عمليةةةةة التغةةةةري 
ابلفعاليةةة البيئةةة ملصةةدر التعلةةيم. والتعلةةيم عنةةد العقليةةة هةةو عمليةةة الةة  يبةة  املعلّةةم 
لتطةوير إبكةاري الفكةر ولريفةع قةدرة الطالةل لبنةاء املرفةة اجلديةدة. وذالةك السةةعي 
يف ترقيةةة القةةدرة علةةى مةةادة الدراسةةة اجليّةةدة. وويعتقةةد التعلةةيم عنةةد اإلشةةاديّة  هةةو 

  7تفاعلة بر الطالل مصدر التعليم يف بيئة التعليم.عملية ال

 م ليعطةيومن تلك الفكرات خرجةت اصالصةة، أّن التعلةيم سةعي املعلّة
ي  تفاعةةةةل  ةةةةاحلفةةةةز والتوجةةةةه والةةةةدوافع  إىل الطالةةةةل حةةةةىّت كةةةةان التفاعةةةةل. ال
در مةةع مصةةا ابلتفاعةةل بةةر الطالةةل واملعلّةةم، والطالةةل مةةع الطالةةل والطالةةل

 الل مع بيئة التعليمّية.التعليمّية والط

يعرّفةان التعلةيم هةو العمةل الةذي  Knirk & Kent L. Gustafsonوعنةد 
أتلّةةة  املعلّةةةم لتسةةةهيل الطالةةةل علةةةى القةةةدرات واملهةةةارات القةةةيم اجلديةةةدة يف 
العمليةةةة النظاميّةةةة علةةةى الرتتيةةةل اصطّةةةة، والتطبيةةةق، والتقةةةوم يف عمليةةةة تعلّةةةم 

 8والتعليم.

                                                           
5 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hlm. 5. 
6 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hlm. 9. 
7 Nurdiansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran, (Sidoarjo: Nizamia 

Learning Center, 2016) hlm. 16-17. 
8 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hlm. 9. 
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ر تفاعةةل بةةأعطةةى تفهيمةةا، أّن التعلةةيم هةةو ال وتلةةك التعريةة  املةةذكور،
رةةةري و يسةةةّهل  الطالةةةل واملعلّةةةم. والطالةةةل هةةةو عامةةةل يف التعلةةةيم واملعلّةةةم هةةةو

ل د الطالةةةويقةةةّدر علةةةى الطالةةةل ليعطةةةي احلفةةةز والتوجةةةه والةةةدوافع  حةةةىّت وجةةة
 القدرات واملهارات القيم اجلديدة.

 منوذج التعليم  2
 الةة  تقةةد م ريمةةن األول حةةىّت اآلخةةةةةوذ  التعلةةيم هةةو الصةةيغة الةة  تصةةّور 

، وآبخةةةةر التعريةةةة  ةةةةةوذ  التعلةةةةيم هةةةةو علبةةةةة مةةةةن التطبيةةةةق علةةةةى املةةةةدخل خاّصةةةةة
 9والطريقة واإلسترياتيجية التعليمّية.

Joyce  (1992 أفشى ةوذ  التعليم هو خطّة أوتصةميمات التعلةيم )
التعلةةةةيم وفيهةةةةا علةةةةى مواجهةةةةة يف الفصةةةةل أو يةةةةنظّم كيفيةةةةة التعلةةةةيم، ويثبّةةةةت مةةةةاّدة 

الكتةةةل واألفةةةالم الرتبويّةةةة واألشةةةرطة أو بةةةرامج احلاسةةةل )خاصةةةة لتعليم(.ولكةةةةل 
  10ةوذ  التعليم يوّجه إلينا ليمّط  التعليم الذي ينصر الطالل إىل اهلدفه.

( خةةر  عةةن املقصةةد 2000أمةةا سةةوكامتو مةةع األصةةدقاءه )مكتةةوب يف نةةور الةةوا ،  
لةةذي يصةةّور كيفيّةةة ترتيةةل يف نظةةام خةةربة التعلةةيم ةةةوذ  التعلةةيم هةةو "إطةةار الفكةةرّ  ا

حلصل على  اهلدف املعّر، يعمل على الطريقة والتوجيةه ملمطّة  التعلةيم وملعلّةم يف 
 11التمطي  أوالتصميم أنش  التعليم.

Arends (1997) “The term teaching model refers to a particular 

approach to intruction that includes its goals, syntax, enviroment, 
12.”and management system 

                                                           
9 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hlm. 19. 
10 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasi dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hlm. 51. 
11 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2011) hlm. 5. 
12 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasi dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hlm. 53. 
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ّينةة وفيهةا ة املعالعبارة من ةوذ  التعليم يّتجه على مدجل التعليميّ 
 .، والسيا  والنظام(syntaxاألهدافها والرتاكيل )

ل مةةن مةةدخ ةةةوذ  التعلةةيم عةةل معةة   أوسةةع علةةى العبةةارةالعبةةارة مةةن 
 ّسةةةر حلميّةةة لتعليم.فاوإسةةةرتاتيجّية التعلةةةيم، وتقنيّةةةة التعلةةةيم وطريقةةةة التعلةةةيم، 

 ( من تلك العبارات، وهي:2012)

   الةةةريآلخةةالصةةيغة الةةة  تصةةّور مةةن األول حةةةىّت ا التعلةةيم هةةةوةةةوذ   .1
يةةق ن التطبمةة. وآبخةةر التعريةة  ةةةوذ  التعلةةيم هةةو علبةةة تقةةد م خاّصةةة

 على املدخل والطريقة واإلسترياتيجية التعليمّية.
لةةيم ة التعتعلةةيم هةةو نقطةةة اإلنطةةال  أو النظريّةةة علةةى عمليّةةمةةدخل ال .2

 ال  تّتجه 
 Teams-Games-Turnaments)مبارة اللعبة  التعليم التعاوين على .3

التعلةةةيم التعةةةاوين هةةةو ةةةةوذ  تعلةةةيم علةةةى منظومةةةة فرقةةةة أو جمموعةةةة ختالطةةةا، 
خمتلفةةة وعلةةى كةةل فرقةةة تتكةةّون مةةن الثلةةث حةةىّت اصمةة  مةةن الطالةةل، وعنةةده قةةدرة 

 13ويتعامل لألهداف املعّر.

لتعلةةةةيم اعمةةةةل يف املةةةةادة مةةةةع األصةةةةدقاء يف الرقتةةةةه لفعاليةةةةة ال وهةةةةذه الفرقةةةةة تعمةةةةق
 ت ليبحةةةةةثوالعةةةةةل. ويف هةةةةةذه اسلةةةةةة يتةةةةةدوال الطةةةةةالب و يتقةةةةةايض الفكةةةةةرات واصةةةةةربا

 املشكالت.

                                                           
13 Anita Lie, Cooperatif Learning: Mempraktikum Kooperatif  Learning di Ruang-ruamg kelas, 

(jakarta : Grasindo, 2008), hlm. 41. 
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هةو ةةوذ   Teams-Games-Turnaments)أّما التعليم التعةاوين علةى مبةارة اللعبةة 
لطةةةالب تبةةةاري ايتعلةةةيم الةةةذي يسةةةتمدم اللعةةةل الدراسةةةّية يف بطولةةةة. ويف هةةةذه البطولةةةة 

 ليوّكل الفرقته مع األصدقاء يف الفرقة األخر  بعد يسوّي قبله.

 Student) تشةةةةةّبة Teams-Games-Turnaments)مبةةةةةارة اللعبةةةةةة وابلعامةةةةةة، أّن 

Teams Achievement Division)   ،ولكةةةةنيف تقسةةةةيم الفرقةةةةة  (Student Teams 

Achievement Division)    علةةى تقسةةيم الفرقةةة مةةن القةةدرة، واجلنسةةيّة، والعرقيّةةة، يرتّكةةز 

ترتّكةةةةز علةةةةى يف تقسةةةةيم القةةةةدرة  (Teams-Games-Turnamens) جموعةةةةة لعبةةةةة بطولةةةةةفم
علةةةى املسةةةابقة مةةةن  اللعةةةل (Student Teams Achievement Division) فقةةة . وإذا
 14على اللعل الدراسيّ  جموعة لعبة بطولةفم األسئالت

لدراسةّية اماّدة  يصنع اللعل الدراسّي عند التعليم ليجّرب معريفة الطالب على
 يفهم على العرض من املعّلم ومناقشة مع األصدقاءه واملعّلمه.

 خطواأل منوذج التعليم التعاوين مباراة اللعبة  .4

 دوررعةل أن يرفةع  ة اللعبةةةوذ  التعليم التعاوين مباراخطوات ابستمدام  
الطالب عند التعليم. فهذه لعل البيئة الطيبة وأكثر اإلهتمام مةن طةالب. خةر   نش 

 15كما يلي :خطوات ةوذ  التعليم التعاوين مباراة اللعبة  ترييانتو أن 

رقةةة ن كةةل فمةة علةةيم بعةةدد األربعةةة أو اصمسةةة الطةةالبيضةةعون طةةالب إىل فرقةةة الت .1
 .وطالب خلي  من درجة املنجز الطالب، واجلنسية، والقبيلة

                                                           
14 Miftahul Huda, Cooperatif Learning  Metode, Teknik, Struktur dan Model Terapan, (Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 116-117. 
15 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 84 
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ا ن أن يسةتطعو  أيكةدو يهّيأ املعلم عن املادة الدراسية ويتعاونون طالب يف الفرقة مث .2
 بر طالب يف الفرقة عن املادة الدراسية من املعلم

 ابعض بعضه أي يتعاونون مساعدةيفعلون طالب عن املباراة، وال روزون  .3
لفةةائزة إىل لةةم الفرقةةة اار املعيقةةّدر إىل الفرقةةة الفةةائزة. يعلةةن املعلةةم الفرقةةة الفةةائزة، ورتةة .4

لفةائزة سةم الفرقةة احثالثةة. االل الفرو ، الفةائزة األوىل، والفةائزة الثانيةة، والفةائزة ال
 عالية على قيمة

 Teams-Games-Turnaments)مبارة اللعبة  نونقصامزااي  .5

( ميلةةك الطالةةل 1وهةةو :  مةةزااي ونقصةةا جمموعةةة لعبةةة بطولةةة خةةر  دنريرةةا علةةى 
( تةنقص أن 3وااةق علةى نفسةه .  ( ترقةّي جمموعةة لعبةة بطولةة 2احلرّيّةة علةى التعبةريه. 

( ترقةةّي تفهةةيم 5الةةدوافع.   ( ترقةةّي جمموعةةة لعبةةة بطولةةة 4تشةةّوا الطالةةل األخةةر. 
( 7( ترقةةّي األخةال  والتسةةامح بةر الطالةةل واملعلّةةم. 6الطالةل علةةى مةاّدة الدراسةةّية. 

يستطع الطالل تطوير القدرة يف نفسه ، وكان التعاوين رعل التعليم يف الفصةل حيةاء 
( 1هةو:  جمموعةة لعبةة بطولةة  ةةوذ  تعلةيم التعةاوين علةى عةن وأمةا الةنقصوال سةئما. 

املةةةا علةةةى كةةةّل الطالةةةل ال  اضةةةر الفكةةةرة يف الفرقتةةةه أي بعةةةض طالةةةل فقةةة  الةةةذي ط
جمموعة لعبةة بطولةة  ( نقص الوقت لتعليم ألّن التعليم التعاوين على2 اضر الفكرته. 

( إذا كةةةان املعلّةةةم اليسةةةتطع أن يةةةدير الفصةةةل جيةةةدا 3 تةةةا  علةةةى الوقةةةت األطةةةول.  
 16فضجيج الفصل.

 

 
                                                           

16 Taniredja, Tukiran, dkk,. Penelitian TindakanKelas, ( Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 72. 
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 مهارة الكتابة -ب
 مهارة الكتابةتعريف   1

وكتابة. الكتابة  -ضّم التاء-يكتل -فتح التاء-الكتابة من لغة العربية هي كتل
)كتةةل(، فيقةةال كتةةل كتابةةة. معنهةةا اجلمةةع. ومةةن هنةةا "اصةة " كتابةةة -مصةةدر-لغةةة  –

قةةدرة التوضةةيح والتعريةة  يف تبيةةر -اصةةتالحا-جلمةةع حروفهةةا بعةةض إىل بعةةض. والكتابةةة
السةةهولة مثةةل كتةةل الكلمةةة حةةىت إىل الناحيةةة الصةةعوبة يعةةين الفكةةرة، ويبةةداء مةةن الناحيةةة 

 17اإلنشاء.

الكتابةةة هةةي أحةةد واسةةطة اإلتصةةال بةةر النةةاس يف اعتمةةاع. سةةو  مةةن اإلسةةتماع  والكةةالم  
والقراءة، أن الكتابة عملية اإلجتماعية لتوصيل الفكرة والتفهيمة بر شةمص إىل شةمص 

 18ولو مبسافة الوقت واملكان.

حرور الراز وإرد حميودين الكتابة هي عمليةة اإلتصةال بةدون نةربة الصةوت، وال خر  عزيز ف 
النغمةةةةة، وال اللهجةةةةة، وال حركةةةةة البةةةةدن، وال احلةةةةال كاإلتصةةةةال ابلسةةةةان. فبةةةةذالك يلةةةةزم أن 
 تمةةةةل الكاتةةةةل الةةةةك الكلمةةةةات والعبةةةةارة واجلملةةةةة والرمةةةةوز الةةةةذي يسةةةةتعمل لتبليةةةة  وتنبيةةةةه 

 19ص.وتصوير وإقرتاش الشرش شمص إىل شم

الكتابةةةة هةةةي إفصةةةاش اإلنسةةةان بقلمةةةه عمةةةا يف نفسةةةه مةةةن أفكةةةار -قةةةال السةةةلي  يف مهيبةةةان 
ومعةةان، وهةةي الةة  ينقةةل هبةةا اإلنسةةان أفكةةاره ومشةةاعره وأحاسيسةةه كتابةةة، علةةى أن يكةةون 

                                                           
17 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cct IV; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 151. 

 .861( ه. 1989تعليم العربية لغري الناطقر هبا: مناهج وأسالبها، )رابط: إيسيسكو،  18

19 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Cct II, Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Islam, Kementrian Agama RI), hlm. 348.  
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ذلةةك بلغةةة صةةحيحة و سةةلوب مجيلةةة يشةةيع السةةرور يف الةةنف . وهةةي وسةةيلة التفةةاهم بةةر 
 20شاعرهم.الناس، ووسيلة عرض أفكارهم وم

وعنةةد أمحةةد عليةةان الكتابةةة هةةي جمموعةةة معةة  املةةوزون واإلنتظةةام، ومعنهةةا جمموعةةة 
إنتظام كلمة ال  محلت املع . ألن ال ُتسمى الكتابةة إال تُبة  ابلكلمةة املةوزون واإلنتظةام. 
النةةاس يظهةةرون مةةا يف قلةةبهم وموافةةق علةةى أفكةةارهم حةةرّا ابلكتابةةة، وبةةذلك يرجةةو الكاتةةل 

 21املكتوبة ليفّهم القارئ.على تعبري 

الكتابة هي القدرة اآلخرة من مهارة اللغوية. إذا ينحّل على طبقتها فأوّل مبهارة اإلسةتماع  
 وهةذه أخةذ مةن قويّةة. والكالم والقراءة مثّ مهارة الكتابة، وعلى كل مهارات عنةدها عالقةة

ا سةةتماع، وممّةةلغةةة ابإلأدرا  تطةةوير الطفةةل يف احليةةاة. يطةةّور أن يبةةدأ  الطفةةل يف إكتسةةاب ال
 يسمع فيفهم ورّرب قراا يف كالم. فدخل الطفل إىل مرحلة الكالم.

ملةةةةا زاد األمةةةةر واملعلومةةةةات الةةةةذي يفهمةةةةه يف مرحلةةةةة اإلسةةةةتماع ورعةةةةل أن يةةةةربع يف الكةةةةالم  
حلةةةة ء مةةةن مر فيةةةدخل مةةةن مرحلةةةة القةةةراءة. ينةةةال يف هةةةذه مرحلةةةة البيةةةاانت ولكةةةن لةةةي  سةةةو 

نةةال فةةالقراءة ت ة األدنة اإلسةةتماع ينةةال البيةةاانت واملعلومةةات بوسةةيلاإلسةةتماع. إذا يف مرحلةة
  ملع  فيها.متلك ا البياانت واملعلومات بتفهيم على الشارة أو الدليل أو الكلمة ال 

واملرحلة األخرة هي الكتابةة. يلةزم أن يوّصةل يف هةذه مرحلةة البيةاانت واملعلمةات الة  تنُيةل  
تابة مثّ تظهر ابلكتابة ال  يفهموا القةارئر. كثةري مةن متعليمةر من املهارات قبل مهارة الك

                                                           
 .3العيسرة دروس الكتابة العربية لطالب اجلامعة، )ماالنج: مشكاة إندونيسيا(، ه. مهيبان، الكتابة  20
 .156(، ه.  1992أمحد حممود عليان، املهارة اللغوية مهّيتها وطرو  االتدرسها، ) رايض: دار املسلم، 21
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اللغةةةة يشةةةعرون صةةةعوبة عةةةن مهةةةارة الكتابةةةة ألن تلةةةزم أن تسةةةتطع عةةةن مهةةةارة األخةةةر حةةةىت 
  تصل الكتابة جّيدة.

 مع ذلك الكتابة عملية صعوبة ولكن  

  تقسيم درجة يف مهارة الكتابة  2

تنقسم مهارة الكتابة االاة  أنواع وهي اإلمالء،  على العامة يف تعليم اللغة العربية،
واص ، واإلنشاء. وقال عر راشيدة  وعبد الباسة  )يف وافةا( شةرش عةن درجةة يف مهةارة 
الكتابةةةةة يلةةةةزم أن يُهةةةةتّم إليهةةةةا وتلةةةةك : أ( التشةةةةّبه وهةةةةو درجةةةةة األوىل ليعةةةةرف املةةةةادة علةةةةى 

ء هةو التطبيةق يكتةل مةا تطبيقية. ب( الصنع وهو يكتل ما يُةدرس ابلسةان.  ( اإلمةال
مسع، وهذا أحوا  إىل قدرة اإلستماع، ويستمع ابلدّقة ليعرف التفهيم التواخد. د( الضّم  
والتحويةةل و ةةا يضةةّمان ويتحةةّوالن  الكلمةةة علةةى قاعةةدة النحويّةةة والصةةرفّية. ه( اإلنشةةاء 

  الطةةالب التوجيةةه وهةةو تةةدريل الكتابةةة التوجيةةه. و( واإلنشةةاء احلريّةةة، هةةي املرحلةةة يتةةدرّ 
 22لكش  اصاطر/الفكرة/الرأي يف القلل واملعّلم يرشده.

وقةةّو  رشةةدي علةةى األسةةاس يف تعلةةيم مهةةارة الكتابةةة، وهةةو : أ( عةةاد إىل طريقةةة 
خّ  العرّ : يكتل من مير إىل يسر ، يعرف على عالمةات القةراءة ووظيفتةه، ويكتةل 

ّ  العةرّ  : هةو يعةرف صحيحا على قاعدة إمالء. ب( عالقةة القةدرة عةن خصةائص اصة
قاعةةةدة اإلمةةةالء ويعةةةرف اصةةةّ  العةةةرّ  كاملةةةّد والتنةةةوين، والتةةةاء املربطةةةة، والدقّةةةة علةةةى كةةةل 

                                                           
22 Ahris Choiri Wafa, Problematika Pembelajaran Maharah al-Kitabah Siswa Kelas X MAN 

Tempel Sleman, ( Yogyakarta, 2004), hlm. 15-17 
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حةةروف )حةةرف موصةةل، ومتقطّةةع، وغةةري معةةروف(.  ( العالقةةة حبركةةة الكتابةةة، ومنطقةةة 
 23الكتابة، يكثر عن املفردات والقواعد اللغويّة واألخر.

 فوائد الكتابة  3

ذا يكتةل إهةا ألن الكتابة هي ما يفيد يف حياة الناس ويوّسع معرفة عند الكاتب
  كتابته.الكاتل فيقرأ كل مطبوعات واملسائل والكتل املناسبة ليفشي يف ال

 لهم الكتابةةابة. جعمنذ الزمان السابقة كثري من العلماء يستفيدون الوقته ابلكت
 ة مةن كتابةةة. كثةري علةى كةل جمةال العلميّة  لوسلة الدعوة وتبلي  العلةوم وكشة  العبةارات

قةةةةت والزمةةةةان قطةةةةع الو العلمةةةةاء السةةةةل  جعلةةةةت أّول البارحةةةةة والرائعةةةةة واألاريّةةةةة الةةةة  التن
مةن  لعبةاراتوتبحث وتعمل حةىت مةات الكاتةل. وذلةك رتلة  إذا مل يكتةل العلةوم وا

   العلماء، فانقطع اىل املكان والوقت والزمان مثّ زوال الكتابة. 

 القرآن العظيم أمر لقراءة وكتابة، وعند عبةد املة،  )يف سوسةيالوا (.  كتل يف
مةةرات، واللفةةت "القلةةم" وهةةو  303كةةان اللفةةت "كتةةل" مةةن الفعةةل والصةةيغة غةةريه نقةةل 

مثةةل  244:1مةةرات. واملقارنةةة بةةر الكتابةةة والقةةراءة . 89مةةرات، والقةةراءة  5آلةةة الكتابةةة 
 282يف سورة البقرة أية : 

 
َيةَُّهةةا  ُتَم بْةةَدَيَن ْإىلأ َأَجةةَل مَُّسةةم ى فَةةاَكتُةبُةَوهُ أيأ ةةَنُكَم  ۗ  ال ةةْذَيَن اأَمنُةةةَوا ْإَذا تَةةَدايَةنةَ َوَلَيَكتُةةَل بة يةَ

                                                           
23 Ainun Rosyidah dan Abdul Basid, Analisis Diagnostik Kesulitan Belajar Maharah al-Kitabah 

Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 2015 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang( 

Malang, 2017), hlm. 96-97. 
24 Susilawati, Pengaruh Bahan Ajar Bahasa Arab (KITABAH) Terhadap Maharah Al-Kitabah 

Studi Eksperimen pada Peserta Didik Kelas X MAN 1 Parepare, Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri  Alaudin, (Makasar: Universitas Islam Negeri  Alaudin, 2016), hlm. 33-34. 
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ُ فَةَلَيَكتُةةةلَ  ۗ  َكاتْةةةلا اْبَلَعةةةَدلْ  َوَلُيَملْةةةْل  ۗ  َواَل أَيََب َكاتْةةةلا َأَن ي َكتُةةةَل َكَمةةةا َعل َمةةةُه اكّأ
َ َرب هال ْذَي َعَلَيْه احلََقُّ َوَليَةت   ًئا ۗ  ْق اكّأ  25 ۗ  َواَل يَةَبَمَ  ْمَنُه َشيةَ

 5-1وسورة العلق : 

نَسةاَن ْمةَن َعلَةَق )1) اقةَرََأ اْبَسْم َربَّْك ال ْذي َخلَةقَ  ةرََأ َوَربُّةَك اأَلََكةَرُم )  (2( َخلَةَق اإَلْ ( 3اقةَ
نَساَن َما ملََ يَةَعَلَم )4ال ْذي َعل َم اْبَلَقَلْم)  26(5( َعل َم اإَلْ

ة، لةةةد الكتابةةة إذا ال عرفيّةةةة القةةةراءة الةةة  تعطةةةي اصةةةربة واملعرفةةةة الواسةةةعة  لةةةن حتقيةةةق
رة الةةرأي والفكةةواقعةةة و فةةذلك أّن الكتابةةة هةةي عمةةل مهةةّم الةة  تعمةةل لتبلةة  العلةةم واصةةاطر وال

 والتعبريات ال  تُفتَكر يف الدما  وتفيد على الناس الذي يقرأها.

 مشكلة الكتابة     4

ات إىل ، والكلمةةالكتابةةة الةة   تةةنظّم الرمةةوز والعالمةةات ورعلهةةا الكلمةةةأسةةاس 
مةةن  رأي والفكةةرة  عةةن الةةاجلملةةة، مثّ يةةنظّم اجلمةةل حةةىّت رعلةةه الكتابةةة املّتصةةلة الةة  تبلةة

ّن  صةعواب، ألابةة عمةالالكاتل على الباب أواملوضوع أواملبحث املعّر. لكن تُعترب الكت
 نشاء الذي يسبل على بعض العوامل.الطالب يصعل يف اإلمالء واإل

خةةةةر  حممةةةةد بةةةةن الرباهةةةةيم اصطيةةةةل )يف أودفيةةةةا( عةةةةن أسةةةةباب الصةةةةعوب عنةةةةد 
 27الطالب يف اإلمالء كما يلي:

                                                           
 .282:2القرآن، 25
 .96: 5-1القرآن،  26

27 Oktavia Ratnaningtyas, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab di Program Khusus Perkuliahan 

Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Malang, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian 

Keislaman Volume 3, Nomor 2, Desember 2015, (Jombang:  Institut Agama Islam Bani Fattah 

Jombang, 2015), hlm. 70. 
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 النقص يف السّمعي والبصري وصابع الطالب. .1
 نطق الكلمة غري جّيد من املعّلم. .2
 نقص القدرة من الطالب يف تفريق احلروف قريبا من املع . .3

 28لذي يسبل اإلنشاء غري جّيد هو :والعوامل ا

 خل  بر اإلجنياز ومادة الكتابة. .1
 نقص الدوافع للكتابة. .2
 ب وال موجودم الطالاستمدم املعّلم الطريقة التقليدية ، كثري من الكالم حىّت يسئ .3

 إبتكر يف كتابة حىّت تتغرّي اإلنشاء إىل التشبيه.
 إختيار الوقت غري مناسل)وقع يف األخر وقت الدرس( .4
ى مةةةادة حامةةةل علةةةاملعةةةارض بةةةر مةةةادة اإلنشةةةاء ومةةةادة اللغةةةة العربيةةةة اآلخةةةر حةةةىّت يت .5

 اإلنشاء.
 كفاه الكتابة القليلة.  .6

 البياانأل مدرسة الثنائّية اللغة العالية ابتو -ج
 تعريف املدرسة  1

ابتةو،  5جونرجةو ةةرة. -يف القريةة دادافرجةو مدرسة الثنائّية اللغةة العاليةة ابتةوكان 

سةةنة  1312هةةي املدرسةةة الةة  تبةة  علةةى األسةةاس مةةن الةةوزارة الةةدين يف اإلندونيسةةييا ةةةرة: 

ال فر  مةن  مدرسة الثنائّية اللغة العالية ابتو. فبذلك 2011مايو  20يف التاريخ  2011

                                                           
صاحل الشنطى، املهارات اللغوية مةدخل إىل خصةائص اللغةة  العربيةة فنواةا، )اململكةة العربيةة السةعودية: دار حممد  28

 .224-222م(، الطبعة الرابعة، ه. 1996األندل  للنشر والتوزيع، 



42 
 

ابتةةةو قةةةدم  ثانويةةةةة اللغةةةة الدرسةةةة انائيةةةقبةةةل تسةةةمي مبتطةةةوير األمةةةة املسةةةلم يف اإلندونيسةةةي. 

م. تتالحةةق هةةذه  2010بةةاتو الةة  بُنيةةت يف سةةنة بمبدرسةةة إعةةداد احلكوميةةة )انائيةةة اللغةةة( 

مدرسةةة علةةى مرلةةي أن تبةةين مدرسةةة التكاملةةة يعةةين املدرسةةة اإلبتدائيةةة احلكوميةةة واملدرسةةة 

جمتمةاع إىل مدينةة يف مدينة ابتو الذي يرجةو  احلكومية ثانويةاملتوسطة احلكومية واملدرسة ال

 السياحّية املتدّين.

صائص هي املدرسة اللغويّة أي مدرسة ال  تستمدم اللغة العربية واللغةة اإلجنيليزيةة يف اصو  

التعلةةيم. ويكةةاد علةةى كةةل معلّةةم يسةةتطع أن يةةتكّلم ابللغةةة اإلجنيليزيةةة جيّةةدا. بوسةةيلة توجيةةه 

 يكةةاد طةةالب أن يةةتكّلم ابللغةةة العربيةةة وإرشةةاد املعلّةةم اسةةرتف وةةةوذ   التعلةةيم املفةةرّش حةةىت

 واللغة اإلجنيليزية جيدا بعد اناتر.

تقصةد أن لعةل أجيةال املسةلم شةاطرا، ومةاهرون،  مدرسة الثنائّية اللغة العالية ابتةو
وميلكون  األخال  الكرمية، واملبصرون الواسعة. والواجل علةى املدرسةة الثانويّةة بيلينجةوال 

 ابتو على اآلتية :

األمانةةة علةةى أسةةاس اإلسةةالمّية وتقويّةةة اإللتزامهةةا وإلتةةزام اإلندونيسةةييا ولعةةل أسةةوة  .1
 املدرسة.

 األمانة على املزيّة يف اللغة ال  لعل يزادة عن املدرسة األخرة.  .2
األمانةةةةة علةةةةى اإللتةةةةزام اإللتفةةةةاعّي وتسةةةةعي تطةةةةوير دأاب علةةةةى قةةةةدرة العلميّةةةةة، وغةةةةري  .3

 ل إنسان الكامل.العلمّية، وأخال  الكرمية، وختع
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 الفصل الثاث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه -أ
-Teams-Games)يسةةةةتمدم الباحةةةةث املةةةةنهج التجةةةةةر  ملعرفةةةةة فعليةةةةة مبةةةةارة اللعبةةةةةة 

Turnaments)  أمةةا يف مدرسةةة انائيةةة اللغةةة الثانويةةة اإلسةةالمية ابتةةو.    مهةةارة الكتابةةة علةةى
.واستمدم الباحث يف هذا الباحث Quantitative Approach))مدخل هذا البحث الكمي

-Pre غةةري الةةنق  واسةةتمدم الباحةةث املةةنهج (Experiment Methode).هةةو املةةنهج التجةةريي

eksperimen Designs (Nondesigns))) األختبةةار القبلةةي واإلختبةةار البعةةدي يف  ابلطريقةةة
 (Group Pretest-Posttest Designs)جمموعة واحدة 

 

 O1القبلي    األختباردرجة 

 = O2اإلختبار البعدي درجة

 

 جمتمع البحث وعينته -ب
 جمتمع البحث .1

 . مدرسة الثنائّية اللغة العالية ابتو  أن جمتمع هذا البحث الفصل العاشرة

 عينة البحث .2

ة الفرصةة تكةةاف،( بعطةةاء random samplingة )عشةةوائيأيخةةذ عينةةة البحةةث علةةى عينةةة 
 مثلليجعل عينة البحث امل عشوائيورتار على  البحثجمتمع  من أفرادعلى كل 

 متغرياأل البحث -ج

 متغريات البحث ال  استطاع البحث أن يصل إليها تقسيم كالتايل:

 

O1 X O2 
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 املتغري املستقل  1

 املتغةةةةةةريو هةةةةةةو العامةةةةةةل الةةةةةةذي يريةةةةةةد الباحةةةةةةث أن يقةةةةةةي  أاةةةةةةره علةةةةةةى املعتةةةةةةرب التةةةةةةابع، 
ةةةةةوذ  م اسةةةتمدإويف هةةةذا البحةةةةث هةةةو  (x)ويسةةةمى   (independent Variable)املسةةةتقل

 .(Teams-Games-Turnamentsالتعليم  مباراة اللعبة )

 لتابعاملتغري ا  2

هةةو العامةةل الةةذي ينةةتج عةةن أتاةةري العامةةل املسةةتقل وهةةو األفعةةال والسةةلوك النةةاتج مةةن 
. )Dependent Variable(. ويسةمى أيضةا العامةل النةاتج أو املتغةري النةاتج 29املتغةري املسةتقل

 .الكتابة براعة على مهارةويف هذا البحث هو . (Y)ويسمى الباحث على املتغري 

 
 

 البيان :

 X : التعليم التعاوين على جمموعة لعبة بطولة استمدم 
((teams-games-turnaments 

 Y :ابللغة العربية.  على مهارة الكتابة القدرة 
 أسلوب مجع البياانأل -د

 مجع البياانت يف هذه  التجربة كما يلي:استمدم الباحث أدوات 
 املالحضة  1

قةةةام الباحةةةث يف هةةةذا اعةةةال اسةةةتمدم مبالحظةةةة غةةةري مباشةةةرة. وأمةةةا املالحظةةةة غةةةري 
مباشةرة ليعريةة  تصةةوير عةام مةةن املدرسةةة الةذي اسةةتمدم مكةةان البحةث وأتاةةري دبعةةّي الةة  

                                                           

و علم النف ، )القاهرة: دار النهضة  جابر عبد احلميد جابر  وأخرون، مناهج البحث يف الرتبية 29
 .198(، ص،1978العربية 

X Y 
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علةةى املالحظةةة اُسةتمدم يف هةةذا البحةةث. وأمةا مالحظةةة علةةى أسةةاس عمليةة األداء ينقسةةم 
حةر يقةوم الباحةث يف  )Direct ( أن املالحظةة املباشةرة .30املباشةرة واملالحظةة غةري املباشةرة

هةةذا اعةةال مبالحظةةة سةةلوك معةةر مةةن خةةالل اتصةةالة مباشةةرة ابألشةةماص أو األشةةياء الةة  
تدرسةها. وإن املالحظةةة غةةري املباشةرة يتصةةل الباحةةث ابلسةجالت والتقريةةر واملةةذاكرات الةة  

 أعدها اآلخرون.

 املقابلة   2

أسلوب البياانت على الطريقة املقابلةة تنقسةم نوعةان وهةي املقابلةة التكةوين  سةئلة 
الةةة  ُعةةةدد جواهبةةةا واملقابلةةةة غةةةري التكةةةوين وهةةةي املقابلةةةة التحريةةةر مةةةن الباحةةةث وال اسةةةتمدم 

 31ال  قد ترّكل منّظمة عتمع البياانت.إرشادات املقابلة 

اسةةية مةةة األسبةةبعض املنظّ  املقابلةةة غةةري التكةةويندم أسةةلوب ويف هةذا البحةةث اسةةتم
 X iis 2   الفصةةليفالةة  ُتسةةئل إىل الةةرئ  املدرسةةة ومةةدّرس اللغةةة العربيةةة و مةةن الطةةالب 

 .مدرسة الثنائّية اللغة العالية ابتو

 اإلختبار  3

اإلختبار  دي. فأماالباحث إختبارين يعين األختبار القبلي واإلختبار البعاستمدم 
بعةدي اإلختبةار ال ، وأمةاالقبلي هو اإلمتحان الذي يعقد قبل تقةدم املةواد التعليميةة املعةدة

 هو اإلمتحان الذي الذي يعقد بعدا تقدم املواد.

جةةر  الباحةةث اإلمتحةةان القبلةةي ليعةةرف علةةى درجةةات حصةةل مةةن التالميةةذ قبةةةل 
هم املةةةواد املعةةةدة لريةةةل املةةةواد املعةةةدة، مث اسةةةتمدم اإلمتحةةةان البعةةةدي بعةةةد أن قةةةدمت إلةةةي

                                                           
30 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 

144. 
31 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 

140. 
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عةةةن   (Teams-Games-Turnamens)  وةةةوز  التعلةةةيم التعةةةاوين علةةةى جمموعةةةة لعبةةةة بطولةةةة
 .مهارة الكتابة

  32كما يلي :  معاير جناش الطالب يف اإلختبارو 

 )معاير جناح الطالب يف اإلختبار( 3.1اجلدول 

 النسبة فتة النتائج التقرير الرقم
 % 100 –%  91 100 – 91 ممتاز 1
 % 90 –%  86 90 – 86 جيد جدا 2
 % 85 –%  75 85 – 75 جيد 3
 % 74 –%  60 74 – 60 مقبول 4
 % 59 –%  0 59 - 0 ضعي  5

 

 حتليل البياانأل -ه

هةةةذء كميةةةة. و يسةةةتمدم الباحةةةث يف حتليةةةل البيةةةاانت يعةةةين بطرقةةةة مجةةةع البيةةةاانت ال
عدي. إلختبار البقبلي واالطريقة هتدف إىل معرفة احلصول النتيجة اإلختبار أما اإلختبار ال

 كما يلي : (T-Test)وحتليل البياانت يف هذا البحث ابستمدام الرموز 

t  = 
𝑀𝑥−𝑀𝑦

√(
∑ 2 +  ∑ 2 yx

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦−2 
)(

1

𝑁𝑥
 + 

1

𝑁𝑦
)

 

 البيان :

                                                           
32 Soenardi, M. Metodologi Pendidikan Bahasa Arab, ( Bandung : Alfabet, 2015), hal 67 
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1y  نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة : 

2y  : نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

(y)  عدد اإلخنراف من نتائج اعموعة الضابطة : 

2y  : عدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة الضابطة 

y∑   الضابطة:جمموع عدد اإلخنراف من نتائج اعموعة 

2y∑  :جمموع عدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة الضابطة 

1x  : نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

2x  : نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

(x)  : عدد اإلخنراف من نتائج اعموعة التجريبية 

2x  :  التجريبيةعدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة 

x∑  : جمموع عدد اإلخنراف من نتائج اعموعة التجريبية 

2x∑  : جمموع عدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة التجريبية 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانأل وحتليلها
 ابتوالثانوية اإلسالمية  ثنائية اللغة درسةاملحملة املبحث اسول: 

 أحوال املدرسة  أ
انائيةةة اللغةةة العاليةةة ابتةةو قةةدم مبدرسةةة إعةةداد احلكوميةةة )انائيةةة  قبةةل تسةةمي مبدرسةةة

م. تتالحةةةةق هةةةةذه مدرسةةةة علةةةةى مرلةةةةي أن تبةةةةين  2010اللغةةةة( ابتةةةةو الةةةة  بُنيةةةت يف سةةةةنة 
مدرسةةة التكاملةةة يعةةين املدرسةةة اإلبتدائيةةة احلكوميةةة واملدرسةةة املتوسةةطة احلكوميةةة واملدرسةةة 

مدينةةة ابتةةو الةةذي يرجةةو جمتمةةاع إىل مدينةةة  يف ( MIN, MTsN, MAN)  العاليةةة احلكوميةةة
 السياحّية املتدّين.

مدرسةةة انائيةةة اللغةةة العاليةةة ابتةةو علةةى م،ّسسةةة اإلخةةالص يف شةةارع ليلةةر مةةاس بةةرقم تةةدير  
ابتةةةةةةو. وعنةةةةةوان املدسةةةةةةة يف شةةةةةارع فرونويةةةةةةودو، دادافررةةةةةةا،  463060( 0341اهلةةةةةات  )

مكيّةة  اهلةةواء وطيةةل املنظةةر واعتمةةاع جونررةةو ابتةةو، وحوهلةةا مزرعةةات وجبلةةّي  ةةّو ابرد و 
 املتدّين  ويواقون عن املدرسة اإلسالمية. 

وخصائص هي املدرسة اللغويّة أي مدرسة ال  تسةتمدم اللغةة العربيةة واللغةة اإلجنيليزيةة يف  
التعلةةيم. ويكةةاد علةةى كةةل معلّةةم يسةةتطع أن يةةتكّلم ابللغةةة اإلجنيليزيةةة جيّةةدا. بوسةةيلة توجيةةه 

م اسةةرتف وةةةوذ   التعلةةيم املفةةرّش حةةىت يكةةاد طةةالب أن يةةتكّلم ابللغةةة العربيةةة وإرشةةاد املعلّةة
 واللغة اإلجنيليزية جيدا بعد اناتر.

مدرسةةة انائيةةة اللغةةة العاليةةة ابتةةو وامل،ّسسةةتها يةةدوم ابإلصةةالش علةةى نظةةام وأدوات 
 ووسائل املدرسة حىت تستطيع البار  عن املدرسة العالية األخر 

رلةةى، فجةةّد علةةى كةةّل مقةةّوم ليسةةاوي النظةةرة والبعثةةة واإلتّفةةا  بةةر ولتحقيةةق هةةذا م
معلّةةم ومعظّةة  وكةةّل مةةا يف املدرسةةة حةةىت رعةةل احلةةال املنةةتظم لتعلةةيم كمةةا ترجةةو املدرسةةة. 
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تكمةةةل الةةةدوات والوسةةةائل بقةةةدر إمكةةةان وعلةةةى مةةةا معاونةةةة إىل املدرسةةةة يقصةةةد إىل ذالةةةك 
اللغةةةة العاليةةةة ابتةةةو الةةة  أتلّفهةةةا ملرجةةةع ترقيةةةة مدرسةةةة انائيةةةة وذالةةةك صةةةورة جانيبيةةةة  مرلةةةي.

 وتكبرية إىل املدرسة اسبوبة يف املستقبال.

 رؤاي وبعثة وهداف املدرسة   ب
 الرؤاي  1

 لعل املدرسة أجيال املسلم الذكّيون، والبارعون ابألخال  الكرمية واملبصر الواسع.

 وأما امل،ّشره كما يلي :

 وغري التعليميةرجحون الطالب يف جمال التعليمية  .1
 يطيعون الطالب أىل عبادة اللة ويتمّلق الكرمية .2
 تتمرّ  املدرسة املتمرّ  الذين يتباري عن املدرسة األخر  .3
 دولّيةالتستطعون أن تتكلموا الطالب اللغة الوطنّية واللغة  .4

 البعثة  2
 يتكّون التعليم األعلى واملاهر يف الناحية اللغويّة على أساس اإلسالم.

 امل،ّشره كما يلي :وأما 

 يرفع الفضائل على جمال التعليمية ابألمثل فّعال عملية التعليمية. .1
 يرفع الفضائل على جمال غري التعليمية  فعال الطالب كل يوم. .2
تكثةةةر العبةةةادة إىل هللا تعةةةاىل علةةةى كةةةل الطةةةالب واملعلّةةةم واملوظةةة  وغةةةريهم  .3

 ة مجاعة.)سكان املدرسة(  بقراءة القرآن وصالة الضحى واملكتوب
ميةةةةّرس السةةةةلوك اإلسةةةةالمي وأخةةةةال  الكرميةةةةةة علةةةةى كةةةةل الطةةةةالب واملعلّةةةةةم  .4

 واملوظ  وغريهم )سكان املدرسة ( ابساضر  الدينية بعد صالة الظهر.
 ترفع القدرة على اللغة الدولية ويتكلم إليها كل يوم.  .5
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 اهلداف  3
 يرجوعلى طالل  بعد دراسة االل سنوات :

 ابلرتتيل والصحيحيقيم عبادة اليومّية  .1
 ختم القرآن ابترتيل .2
 ميلك األخال  الكرمية .3
 حفت جزء من القرآن .4
 يستطع أن يتكّلم لغة اإلجنيليزية ولغة العربية .5
 يُقابل يف اجلامعة املفّضلة .6

 هويّة املدرسة  ج
 : مدرسة انائية اللغة العالية بباتو    اسم املدرسة

 : ساريع فرونويودو أرين أرين،     عنوان
 فررو، جونررو، مدينة ابتو.دادا  

 (0341)8124304:     رّقم اهلات 
 65323:     الرمز الربيدي

 mabilingualbatu@gmail.com:      الربيد اإللكرتوين
 www.mabilingualbatu.com  :    موقع الكرتوين

 131235790002:   (NSM)رقم إحصاءات املدرسة 
 : معتمد " أ "    درجة االعتماد

 : م،سسة تعليمية اإلخالص     م،ّسسة
 : ترييونو    رئي  امل،سسة
 2010:     أتسي  العام
      ملكية األرض

 : املمتلكات اصاصة   حالة األرض .أ
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 2m 6000:    مساحة األرض .ب
 : املمتلكات اصاصة    حالة البناء 

 املاجستري : فارهادي    رئي  املدرسة
 
 واملوظفني املعلمني بياانأل  د

 (واملوظفني املعلمني)عدد  4.1اجلدول 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 املوظفر/املعلمر
 اعموع اإلمجايل التعليم

 املدرسةة العاليةة /
D1/D2/D3 

S1 S2 

 اصدمةةة مةةوظفيمعلةةم 
 )( املدنية

- 4 3 7 

 17 4 13 - ،سسةمعلم امل
 اصدمةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةوظفي
 املدنية

- - - - 

 1 - 1 - عقد موظ 
 2 - 2 - عقد ال موظ 
 5 - 5 - دراسة املزيدةمعلم 
 - 24 6 32 

 

 

 

  بباتو ثانوية اإلسالميةثنائّية اللغة الحالة طالب مدرسة   ه
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الطةالب اجلديةةد الةةذي يريةةد أن اشةةرتك يف هةذه املدرسةةة علةةى كةةل سةةنة زايدة. ألن 
املدرسة احلفاظ على حتسر وترفع اجلودة حىت تستطع أن تتبار  مبدرسةات أخةر . وفأمةا 

جةةودة الطةةالب وكةةان اإلختبةةار قبةةل دخةةول إىل املدرسةةة. وأمةةا مةةواد اإلختبةةار احلفةةاظ علةةى 
لطةةالب جديةةد هةةي مةةادة الدراسةةية العامةةة ومةةادة الدنيةةة وقةةراءة القةةرآن  واملقابلةةة. و هةةدف 

 ، و موهبة، ورغبة الطالل.(IQ)اإلختبار ليعرف القدرة الفكرية

علةةوم الطبيعةةات  الطةةالب يف هةةذه املدرسةةة علةةى قسةةمر وهةةو الفصةةل علةةىينقسةةم 
والفصل على علوم اإلجتماعيات. فأما يف الفصل على علوم الطبيعات يتعلمون كثريا مةن 
الطبيعةةةةةة وعلةةةةةم احلسةةةةةاب كةةةةةالبيولوجي والكيميةةةةةائي والفيزايئةةةةةي. وأمةةةةةا الفصةةةةةل علةةةةةى علةةةةةوم 
اإلجتماعيةةةات يتعلمةةةون كثةةةريا مةةةن علةةةم اجلتمةةةاع كعلةةةم اإلقتصةةةادية وعلةةةم الةةةنف  والتةةةاريح. 

سةةاواة بةةر  ةةا علةةى مةةادة الدراسةةية كالرايضةةيات وعلةةم الةةوطين وعلةةم اللغةةة ولكةةن يكةةون م
 وهي اللغة اإلندونيسيا واللغة اإلجنليزية واللغة العربية.

وكةةةان خلفيةةةة الطالةةةل يف هةةةذا املدرسةةةة خمتلفةةةا ومتنّوعةةةا. كتنةةةوّع خلفيةةةة التعليميّةةةة، 
ب مةةةةاّدة الدراسةةةةّية الةةةة  والعرقيّةةةةة، والثقافيّةةةةة. وذلةةةةك تةةةة،اّر طبقةةةةة قةةةةدرة الطالةةةةل يف إسةةةةتجا

حتاضرها. كان بعض الطالل له قةدرة جيةدة، هةم يفهمةون مةادة ابلسةهولة ويسةرعون علةى 
تتبيةةةةع التعلةةةةيم يف الفصةةةةل. بةةةةل كةةةةان بعةةةةض أخةةةةر هةةةةم يصةةةةعبون أن يعطةةةةوا مةةةةاّدة الدراسةةةةّية 

 ويبْط،ون على تتبيع التعليم يف الفصل

كان بعةض طالةل ميلةك قةدرة وهذه املشكلة ظهرت يف التعليم اللغة العربية أيضا،  
جيّةدا ألنّةةه قةد عةةرف أسةاس اللغةةة العربيّةة وتعلّةةم يف مرحلةة  القبةةل )يف املدرسةة املتواسةةطة(. 
وكان بعض طالل يسكن يف املعاهد الذين يعّلمون اللغة العربية كل يةوم. قةد عرفةوا بعةض 

لةل يعرفةون الطالل أساس اللغة العربية كقواعد ومفردات وأسواد. ولكن كان كثةري مةن طا
اللغةةةة العربيةةةة جديةةةدا ويعّلمةةةون يف هةةةذا املدرسةةةة ويكةةةون إخةةةتالف قةةةدرة علةةةى فهةةةم اللغةةةة 

 العربية.
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 )عدد الطلبة( 4.2اجلدول 
 3فصل  2فصل  1فصل  الدراسي العام

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد فصل 2018/2019
 الطالب

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد فصل
 الطالب

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد فصل
 الطالب

Xiis 1 26 XIiis 1 36 XIIiis 1 35 
Xiis 2 27 XIiis 2 36 XIIiis 2 36 

Xmia 1 34 XImia 1 28 XIImia 1 28 
Xmia 2 33 XImia 2 30 XImia 2 30 

013 4 131 4 اعموع اإلمجايل  4 129 
 

يف  (Teams-Games-Turnaments)مب   اراة اللعب   ة التعل   يم من   وذج تطبي   ق  :لث   ايناملبح   ث ا
 مهارة الكتابة

 Xيفعل هذا البحث يف مدرسة انائية اللغة الثانويةة ببةاتو مبجتمةع البحةث الفصةل 
وفصةةالن ابقيةةة يف  (MIA) الطبيعيةةة العلةةوموهةةو فصةةالن يف الةةذي يقسةةم علةةى أربعةةة فصةةول 

وفصل واحةد  الطبيعية العلوموأخذ الباحث على فصل واحد من . (IIS) االجتماعية العلوم
الطةالب بعةدد  . X IIS  1و فصةل   X MIA  1يعةين مةن فصةل  االجتماعيةة العلةوممةن 
 طالب. 25

التعلةيم التعةاوين هةو ةةوذ  تعلةيم علةى منظومةة فرقةة أو جمموعةة ختالطةا، وعلةى كةةل 
فرقة تتكةّون مةن الثلةث حةىّت اصمة  مةن الطالةل، وعنةده قةدرة خمتلفةة ويتعامةل لألهةداف 

 املعّر.
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ى انحيةةةةةة اإلنشةةةةةاء ابملوضةةةةةوع البيةةةةةاانت وأمةةةةةا يف هةةةةةذا التطبيةةةةةق رةةةةةّرب املعلةةةةةم علةةةةة
الشمصةةية ابسةةتمدام قاعةةدة املبتةةدأ واصةةرب وحةةروف اجلةةر. وربةةون طةةالب أن يقةةدروا عةةن 

 اإلنشاء، ألن اإلنشاء هو كفاءة من كفاءات من مهارة الكتابة وتعليم اللغة العربية. 

 مقدمة قبل التعليم .1
الفصةةةةل يةةةنظم  عطةةةي املعلةةةم سةةةالما ويرشةةةد لةةةدعاء قبةةةل نفةةةتح التعلةةةيم. مث

ويستعّد مادة التعليمية ال  سيبل  يف الفصل. ويف مقدمة يشرش املعلم علةى مهةارة 
الكتابةةةة و أ يةةةة تعلةةةيم الكتابةةةة لطةةةالب. مث يشةةةرش ةةةةوذ  التعلةةةيم الةةةذي يطبّةةةق يف 

-Teams-Games) ةةةةوذ  التعلةةةيم مبةةةاراة اللعبةةةةتعلةةةيم مهةةةارة الكتابةةةة، يعةةةين تطبيةةةق 

Turnaments)   اإلرشاد واصطوات يف التعليم.يعطي و 
 األقران املعلم تقسيم الفرقة ورتار .2

قبةةل أن يعطةةي الباحةةث علةةى التعلةةيم بنةةوذ  التعةةاوين مببةةاراة اللعبةةة ينقسةةم طةةالب 
مةةن طالةةل جزافةةا. قصةةد الفرقةةة لتعّمةةق  5-4علةةى الفةةرو  الصةةغار وقةةي فرقةةة تتكةةّون علةةى 

أصةةةةةةدقاء يف فرقتةةةةةةه ابملناقسةةةةةةة وينةةةةةةتظم وتفهةةةةةةم مةةةةةةادة الدراسةةةةةةية مةةةةةةن مهةةةةةةارة الكتابةةةةةةة مةةةةةةع 
اإلسةةةةترياتيجية لتقضةةةةي مسةةةةائل عنةةةةدها. وتقصةةةةدها أيضةةةةا، إن الفرقةةةةة اعموعةةةةة يف املبةةةةارة 

 التعليمية حينما طالل يتبار  مع طالب آخر.

الفرقةةة مسةةةّواي بةةر فةةةرو ، فيفعةةل املعلةةةم علةةى التقسةةةيم. ويسةةةتطع أن  لكةةي تقسةةةيم
ابة على نتيجة اإلختبار القبلي. ويف كل فرقة وضع ينظر املعلم القدرة من كل طالل ابلكت

األقةران الةذي  املعلةماملعلم طالبا الذي ميلةك قةدرة فةو  قةدرة أربعةة طةالب آخةرين، وجعلةه 
 يوجه عملية مناقشة بعد أعطى له املعلم.

ويعلّةةم املعلّةةم بعةةد تكّونةةت فرقةةة علةةى تعلةةيم الكتابةةة لتحفيةةز إىل كةةل طالةةل. يعلّةةم 
ة النقاشة مةوادة كةالنحو والصةرف واإلمةالء واإلنشةاء وغةري ذلةك. وهةذا  على أساس الكتاب
تبحةةةث كةةةل فرقةةةة املةةواد ويفّهةةةم بعضةةةا علةةةى بعةةةض. يتحةةةّرر  طةةةالب إىل  علةةى كةةةل فرقةةةة. و
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املعاصر على مسألة يف مادة الدراسية. وهةذا رعةل التعلةيم الفعةايل يف الفصةل،  ألن  املعلم
 .ميالتعل مشكلة وصعوبة الطالب عند على تركيز

ملناقشةة االةل عنةد املرحلة هةو النظةري أوكةل القرينةة علةى كةل طم يف هذه وكون املعل
فكريةةة علةةى بعةةرض ال علةةى طالةةل التعبةةري ةريّةةحُ ويقيةةد إىل املناقشةةة اجليةةدة. ويعطةةي املعلةةم 

 مهارة الكتابة، بل يف مراقبة املعلم.

 انةةةلاجلع طالةةةل مةةةع معلةةةم يسةةةتطع أن يرفةةة تفاعةةةلبةةةر طالةةةل، مث  تفاعةةةلوكةةةان 
فة ن يعةةةرف صةةةتطةةةّور الناحيةةةة الوجدانيةةةة. ورعةةةل هةةةذا تفاعةةةل كةةةل طالةةةل أ و االجتمةةةاعي

لةى نفة  عذي فعةل والطبعية بر طالل يف فرقته. وهذا ال وجد على التعليم الة شمصيةال
 طالل من ةوذ  اساضرة بغري تفاعل بر طالب

 عملية املناقشة .3

لةةةى مةةةادة حبثةةةوا طةةةالب يف مناقشةةةة عدقةةةائق.  20وأمةةةا عمليةةةة مناقشةةةة فعةةةل علةةةى 
الكتابةةةة  يةةةة يكتةةةلالكتابةةةة الةةة  قةةةد أعطةةةى املعلةةةم بتعريةةة  الكتابةةةة وأساسةةةها وقواعةةةد وكيف
صةر املعا ملعلةماهةم إىل جيدة. ويف املناقشةة  ةّرر أن يسةأل كةل طالةل علةى املةادة الة  مل يف
 د.ف واحديف فرقة واحدة. وكل طالل  خمتلفا قطعا يف فهم املادة، بل سبقهم هب

سةتمدم التقةوم الةذي لةّرب لتقةوم. وي االختبةار وص   بعد مناقشة أعطى املعلم
 يتبةةةاحثون االختبةةار وصةة وأمةةا  علةةى شةةكل اإلختبةةار لنظةةر مةةا فهةةم طالةةةل علةةى املةةادة.

ية جاإلسةةةةترياتي و الفةةةةرو  ويعينةةةةون اإلسةةةةترياتيجية إلجابةةةةة ويفرغةةةةون مشةةةةكلة يف اإلختبةةةةار.
 ة.ة الكتابالفرقة ال  قد عرف القدرة يف مناقشة مادتوافق على قدرة طالل يف 

الصورة  4.1
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 عملية املناقشة

 تقسيم الطالب من الفرقة وعملية املباراة .4

 مادة الدراسية وختتار اإلسةترياتيجية كيفيةة إجابةة إىل املشةاكلعن بعد تناق  فرقة 
اإلختبةار يفصةل املعلّةم إىل  . يعطةي املعلّةم إىل طةالب علةى األسةئلة إلختبةار. قبلةة واألسئلة

هتةةدف لينظةةر قةةدرة كةةل طالةةل يف إجابةةة األسةةئلة مةةن اإلختبةةار  املرحلةةة كةةل طالةةل، هةةذه
األصةدقاء يف  إجةاابت تقليةد ابلقدرة اإلفرادية بعد مناقسة مع فرقته، وهةذا يقصةد إىل منةع

ألن يةةربر  أن لةةه لةةي  فرقتةةه. واليسةةتّغل علةةى صةةديق واحةةد يف فرقةةة حلةةّل كةةل أسةةئلة، وهةةذا
رعةةل التعلةةيم غةةري فعةةال وال  ةةري التعلةةيم جيةةدا. ويف هةةذه املرحلةةة سةةاهم املعلّةةم هةةو مهةةم 
لةةيلحت حةةر طالةةل إجابةةة أسةةئلة اإلختبةةار. ألن إذا رةةذل فيطلةةل الطالةةل مسةةاعدة إىل 

 أصديقاءه.

لةةو كةةان طالةةل يفصةةةل مةةن الفرقتةةه إلجابةةة أسةةةئلة اإلختبةةار علةةى قدرتةةه أي علةةةى 
بفرقتةه، ألن النتيجةة مةن إجابةة األسةئلة  مرتبطًةا يةزال ال طالةل كةل  كةنلالقدرة اإلفرادية، و 

علةةى كةةل طالةةل يةةدخل إىل فرقتةةه وإمجةةال لنتيجةةة الفرقةةة. وهةةذه تفحةةز إىل طةةالب يعطةةي 
  حسن اإلحابة. ألن جيد أو سوء من نتيجة م،ار إىل فرقته.

 أكثةر ميالتعلة رعةلهةو  خةر الرو  لتجعل فرقةة أحسةن مةن الةرو  األ بر التناف 
 بةاراةاملة يف فةائز أن رعلون فرقةة  مس،ولون الطالبالطالل يف الفصل، ألن  لالهتمام إاثرة
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يف الفصةل. وبةذالك طةالب ال رةاوب ابإلسةتقّل وبغةري جةّد. ألنةه يسةبل قيمةة  ريال  ل
 الفرقته.

ن فرقةةةةة ألعلةةةةى مةةةةأفضةةةةل الفرقةةةةة أو الفرقةةةةة الفةةةةائزة هةةةةي الفرقةةةةة الةةةة  متلةةةةك القيمةةةةة ا
إلعتبةةار ال. بعةةد أتخةةذ قيمةةة الفرقةةة مةةن أعضةةاء الفرقةةة الةة  لمةةع مةةن مجيةةع طالةة األخةةر .

لقيمةة ا. يةدخل وراوب األسةئالت مةن املعلةم.  وبةذالك وجةل املعلةم أن يصةّحح اإلجابةة
فوضع فرقة  الفرقة من كل طالل إىل قيمة الفرقة حىت تعرف كمية  كلها. وإذا تعرف قيمة

 فائزة.

 4.2الصورة 

 

 

 

 

 

 الطالب من الفرقة وعملية املباراةفصيل ت

 4.3الصورة 
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 رسم البيانية الفرقة

 الفائزة يقّدر الفرقة .5

ويف انحيةةةة اآلخةةةرة، يعطةةةي املعلةةةم الثةةةواب أو مكافةةةأة إىل فرقةةةة الناجحةةةة ابهلديةةةة. 
واهلدية ال  تعطي سواء بر طالب من فرقة الناجحة. ألن كل طالةل مسةاعدة إىل جنةاش 
الفرقته يف هذا املبار . ويكون املكافأة واهلدية من املعلم إىل الطالل لعل  ّة ومحاسة يف 

 ة وترفع منجز الدراسي. تعليم اللغة العربي

فأمةةا الفرقةةةة النجاحةةة يف هةةةذه املبةةاراة هةةةي الفرقةةة متلةةةك النتيجةةة اعموعةةةة األعلةةةى. 
 والنتيجة على كل فرقة كما يلي :

 

 )تقسيم الفرقة والنتيجة( 4.3اجلدول 

 1الفرقة 
 املستوى النتائج أمساء الطالب الرقم

 ممتاز 100 النساء عزم املفيدة 1
 جيد 76 الشيم تداي 2
 مقبول 66 ليلة القمرية 3
 جيد جدا 90 اندشا عوليا رمحة 4
 جيد 84 فاجيستو ويدودو 5

  416 اجملموع
 

 2الفرقة 
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 املستوى النتائج أمساء الطالب الرقم
 جيد جدا 88 أديلييا اندشا 1
 جيد جدا 86 عرن مف  2
 ممتاز 92 ساتراي إحياء 3
 ممتاز 94 إرا قّيم 4
 ممتاز 100 مشطة حزبية 5

  494 اجملموع
 

 3الفرقة 
 املستوى النتائج أمساء الطالب الرقم

 جيد جدا 87 ألفيا جوين إندرا 1
 مقبول 63 أان املوان رمضان 2
 ممتاز 100 فيجكي رمحة وا  3
 جيد 83 حممد زغرف األمر 4
 مقبول 73 ايمسر حنيفة 5

  406 اجملموع
 

 

 4الفرقة 
 املستوى النتائج أمساء الطالب الرقم

 مقبول 64 يويل سوسان  1
 جيد جدا 90 شكرية جليل جهدال 2
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 ممتاز 91 كارونيا جاهااي 3
 جيد 81 حممد أجي شراف 4
 مقبول 72 مغفرة 5

  398 اجملموع
 

 5الفرقة 
 املستوى النتائج أمساء الطالب الرقم

 ممتاز 96 نيجستيا وا  1
 جيد 81 فيفي إيريسان   2
 جيد 75 ويناردي فوغييانتورو 3
 مقبول 74 أجني سين  4
 جيد جدا 89 أريسكا فارا  5
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 الفرقة النجاحة

  يف مهارة الكتابةمباراة التعليم املبحث الثالث : فعالية منوذج 

هةةو واحةةد مةةن التعلةةيم  (Teams-Games-Turnaments)ةةةوذ  التعلةةيم مبةةاراة اللعبةةة 
ئص هةةذا ةةةوذ  اللعبةةة الدراسةةية صةةااصالتعةةاوين الةةذي يسةةاعد طالبةةا يف تطةةوير معرفيتةةه . و 

يف الفصةل برفةع قةدرة النفسةه  خةريناآل طةالبال  تعطي فرصة لطالل تناف  ابصري مةع ال
على مادة الدراسية ال  تواجهها أي يتعّلم الطالةل يف الفصةل. وكةان التنةاف  يزيةد دوافةع 

 عند التعليم. بنشاط املسا ةالتعليم من طالب حىت يزداد احلماس و 

الةةة   بشةةةكل الفةةةرو  ةةةةوذ  هةةةو (Teams-Games-Turnaments)ةةةةوذ  التعلةةةيم مبةةةاراة اللعبةةةة 
عاصةر الةذي يسةاعد إىل الطةالب اآلخةرين الةذين امل املعلةمتعطي الفرصة إىل طالل ليكون 
 شةةةةبكات قيةةةةادة إىليقصةةةةدون  عاصةةةةرامل املعلمةةةةر وجةةةةود مل يفهمةةةةون علةةةةى مةةةةادة الكتابةةةةة. 

 مجيةع إشةراك، ألن فعةاالو  نشةاطًا أكثريف كل الفرقة أيضا. فبذلك عملية املناقشة  املناقشة
مةةن مةةادة  الفهةةم وضةح الةة  اإلجةةاابتعنةةد املنناقشةةة والتعلةيم. وذلةةك معلةةق علةى  الطةالب

 اهلمة جيدة من كل طالل. وضحالكتابة، وأخذ األسئالت ال  

مدرسةةة  يف الفصةةل عشةةرة يف مهةةارة الكتابةةةيف تعلةةيم   التعلةةيم مبةةاراة اللعبةةةوتعةةرف فعاليةةة مةةن 
علةةةى نتةةةائج اإلختبةةةار الةةةذي قةةةد فعةةةل مةةةن اعمعوعةةةة الضةةةابطة  ببةةةاتو الثانويةةةةانائيّةةةة اللغةةةة 

طةالب. وفعلةوا طةالب علةى اإلختبةاران يعةين اإلختبةار  25وجممعوعة التجريبيةة و ةا علةى 
 القبلي واإلختبار البعدي. وأما البياانهتا من النتائج كما يلي :

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة  أ



62 
 

 (الضابطةمجموعة اإلختبار القبلي للنتائج ) 4.4اجلدول 

 التقرير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ضعي  25 أدندة أعر  1
 ضعي  40 أمحد محدي 2
 ضعي  24 أمحد توفيق 3
 جيد 83 ألفينا أيو حاريسما 4
 ضعي  25 يتاابيو الف 5
 ضعي  15 بنت إُانر مفيدة 6
 ضعي  7 داين سرور الفار  7
 ضعي  58 دوي أرين  8
 مقبول 68 فجران نور  9

 جيد 78 ليلة الفائزة 10
 ضعي  58 إنداه موالن 11
 ضعي  5 حممد أفالش 12
 ضعي  10 حممد فارس حسن الدين 13
 جيد 78 حممد نزر إلياس 14
 ضعي  58 حممد رسول 15
 ضعي  31 نبيلى رمحة دنيا 16
 ضعي  49 نوفال أرس 17
 ضعي  39 أوكتافية فراتيوي 18
 ضعي  15 فوجا إليسياندا  19
 ضعي  18 حبة اللة يرمح 20
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 ضعي  35 رجل حميمر 21
 ضعي  54 رامسايدا فوتري 22
 ضعي  5 سيلفي عائسة وا  23
 ضعي  45 سيلفي نور الرمحة 24
 جيد 80 سينتا أيو عمل 25

  1003 اعموع
 ضعي  40,12 املعدل

أغلةةةل علةةةى  درجةةةاتمةةةن اإلختبةةةار القبلةةةي للمجموعةةةة الضةةةابطة نتةةةائج الرت هةةةظ
الةذين قةد حصةلوا  الطةالب مةن قليةل عةدد فقة ابلتقرير ضعي  ومقبول،  فضةدرجات خم

درجةةةات معتةةةادة ابلتقريةةةر جيةةةد وفةةةر  علةةةى درجةةةات عاليةةةة ابلتقريةةةر جيةةةد جةةةدا وممتةةةاز ألن 
ر مةةةن درجةةةات . وأمةةةا تفصةةةيل التقريةةة 100-85اليوجةةةد أن  صةةةلو الطةةةالب علةةةى قيمةةةة 

، 4، ويف مسةةةتو  جيةةةد : 1، ويف مسةةةتو  مقبةةةول   20قيمةةةة : يف مسةةةتو  ضةةةعي    
 .0، ويف مستو  ممتاز   0ويف مستو  جيد جيدا   
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0 
 ممتاز       جيدجدا      جيد    مقبول   ضعي         

 

  نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية  ب

 ة(التجريبي مجموعةللنتائج اإلختبار القبلي ) 4.5اجلدول 

 التقرير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ضعي  38 أديلييا اندشا 1
 ضعي  41 ألفيا جوين إندرا 2
 ضعي  28 الشيم تداي 3
 مقبول 68 أجني سين  4
 مقبول 64 النساء عزم املفيدة 5
 ضعي  32 عرن مف  6
 ضعي  40 أريسكا فارا  7
 ضعي  24 أان املوان رمضان 8
 ضعي  41 إرا قّيم 9

 ضعي  69 كارونيا جاهااي 10
 ضعي  23 ليلة القمرية 11
 جيد 80 حممد أجي شراف 12
 ضعي  39 حممد زغرف األمر 13
 ضعي  29 مغفرة 14
 جيد 75 مشطة حزبية 15
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 ضعي  30 اندشا عوليا رمحة 16
 ضعي  58 نيجستيا وا  17
 ضعي  10 فاجيستو ويدودو 18
 جيد 90 فيجكي رمحة وا  19
 ضعي  53 ساتراي إحياء 20
 ضعي  47 شكرية جليل جهدال 21
 ضعي  44 فيفي إيريسان   22
 ضعي  10 ويناردي فوغييانتورو 23
 ضعي  20 ايمسر حنيفة 24
 ضعي  17 يويل سوسان  25

  1070 اعموع
 ضعي  42,08 املعدل

 

أغلةةةل علةةةى درجةةةات  مةةةن اإلختبةةةار القبلةةةي للمجموعةةةة التجريبيةةةةنتةةةائج الرت هةةةظ
أيضةةا ابلتقريةةر ضةةعي  ، وفةةر  علةةى درجةةات عاليةةة ابلتقريةةر جيةةد جةةدا وممتةةاز ألن  فضةةةخم

. وأمةةةةةا تفصةةةةةيل درجةةةةةة قيمةةةةةة : يف  100-85اليوجةةةةةد أن  صةةةةةلو الطةةةةةالب علةةةةةى قيمةةةةةة 
، ويف مسةةتو  3، ويف مسةةتو  جيةةد : 2، ويف مسةةتو  مقبةةول   20مسةةتو  ضةةعي    

يف  47,12املعةةةدل   و  1178. ابجلمةةةوع   0، ويف مسةةةتو  ممتةةةاز   0جيةةةد جيةةةدا   
 ضعي . مستو 
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10 
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0 
 ممتاز       جيدجدا      جيد    مقبول   ضعي         

 

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة  ج

 (الضابطة مجموعةلل البعدينتائج اإلختبار ) 4.6اجلدول 

 التقرير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ضعي  32 أدندة أعر  1
 ضعي  41 أمحد محدي 2
 ضعي  47 أمحد توفيق 3
 جيد 78 ألفينا أيو حاريسما 4
 ضعي  0 يتاابيو الف 5
 ضعي  22 بنت إُانر مفيدة 6
 ضعي  10 داين سرور الفار  7
 مقبول 73 دوي أرين  8
 جيد 70 فجران نور  9

 جيد 73 ليلة الفائزة 10
 جيد 76 إنداه موالن 11
 ضعي  15 أفالشحممد  12
 ضعي  49 حممد فارس حسن الدين 13
 ممتاز 95 حممد نزر إلياس 14
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 جيد 80 حممد رسول 15
 ضعي  20 نبيلى رمحة دنيا 16
 ضعي  23 نوفال أرس 17
 ضعي  54 أوكتافية فراتيوي 18
 ضعي  10 فوجا إليسياندا  19
 ضعي  23 حبة اللة يرمح 20
 ضعي  56 رجل حميمر 21
 جيد 76 رامسايدا فوتري 22
 ضعي  20 سيلفي عائسة وا  23
 ضعي  55 سيلفي نور الرمحة 24
 جيد 80 سينتا أيو عمل 25

  1178 اعموع
 ضعي  47,12 املعدل

ترفةةع نتةةائج الرت هةةظفمةةن نتةةائج يف هةةذا اإلختبةةار البعةةدي للمجموعةةة الضةةابطة و 
وأمةةةةا املعةةةةدل مةةةةن اإلختبةةةةار القبلةةةةي علةةةةى اإلختبةةةةار القبلةةةةي ولكةةةةن الفةةةةر  بةةةةر  ةةةةا بعةةةةدا. 

واإلختبار البعدي اليزال على الدرجة الضعي . أما تفصيل النتائج من الطالب هةو : يف 
، ويف مسةتو  7، ويف مسةتو  جيةد   1، ويف مستو  مقبةول   16مستو  ضعي    

يف  47,12واملعةةةةدل    1178. ابجلمةةةةوع   1ويف مسةةةةتو  ممتةةةةاز    ،0جيةةةةد جةةةةدا   
 ضعي  مستو 
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10 
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0 
 ممتاز       جيدجدا      جيد    مقبول   ضعي         

 

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية  د

 التجربية( مجموعةلل البعدينتائج اإلختبار ) 4.7اجلدول 

 التقرير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 جيد جدا 88 أديلييا اندشا 1
 جيد جدا 87 ألفيا جوين إندرا 2
 جيد 76 الشيم تداي 3
 مقبول 74 أجني سين  4
 ممتاز 100 النساء عزم املفيدة 5
 جيد جدا 86 عرن مف  6
 جيد جدا 89 أريسكا فارا  7
 مقبول 63 أان املوان رمضان 8
 ممتاز 94 إرا قّيم 9

 ممتاز 91 كارونيا جاهااي 10
 مقبول 66 ليلة القمرية 11
 جيد 81 شرافحممد أجي  12
 جيد 83 حممد زغرف األمر 13
 مقبول 72 مغفرة 14
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 ممتاز 100 مشطة حزبية 15
 جيد جدا 90 اندشا عوليا رمحة 16
 ممتاز 96 نيجستيا وا  17
 جيد 84 فاجيستو ويدودو 18
 ممتاز 100 فيجكي رمحة وا  19
 ممتاز 92 ساتراي إحياء 20
 جيد جدا 90 شكرية جليل جهدال 21
 جيد 81 فيفي إيريسان   22
 جيد 75 ويناردي فوغييانتورو 23
 مقبول 73 ايمسر حنيفة 24
 مقبول 64 يويل سوسان  25

  2095 اعموع
 جيد 83,08 املعدل

ترفةةع نتةةائج الرت هةةظفمةةن نتةةائج يف هةةذا اإلختبةةار البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة، و 
، 0مةةن الطةةالب هةةو : يف مسةةتو  ضةةعي    علةةى اإلختبةةار القبلي.فأمةةا تفصةةيل النتةةائج 

ويف  ،6، ويف مسةةةةتو  جيةةةةد جةةةةدا   6، ويف مسةةةةتو  جيةةةةد   6ويف مسةةةةتو  مقبةةةةول   
 على مستو  جيد  83,08واملعدل    2095. ابجلموع   7مستو  ممتاز   
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0 
 ممتاز       جيدجدا      جيد    مقبول   ضعي         

 

م  ن اإلختب  ار القبل  ي واإلختب  ار البع  دي وش  رح اجل  دول النتيج  ة وص  فية البي  اانأل   ه
 للمجموعة الضابطة وللمجموعة التجريبية

م   ن اإلختب   ار القبل   ي للمجموع   ة وش   رح اجل   دول النتيج   ة وص   فية البي   اانأل   1
 الضابطة

اعموعةةةة الضةةةابطة هةةةي الفصةةةل الةةةذي اسةةةتمدم التعلةةةيم بنمةةةوذ  التقليةةةدي علةةةى 
طالب. قبل يعطي ةةوذ  التعلةيم ملهةارة الكتابةة أعطةى اإلختبةار  25طريقة اساضرة بعدد 

أسئالت ويكتةل البيانةة  15القبلي على كل طالل. اإلختبار يعطي طالل اإلجابة على 
، وأمةا سةبل 5هي يف أدىن مسةتو     لضابطةللمجموعة االشحصية. وظهرت البياانت 

ألن طالةةل جةةاوب سةة،ال واحةةدا مةةن لسةةة عشةةر وعلةةى كةةل  5طالةةل اكتسةةل النتيجةةة 
 5فتيجةة الطالةل  25واليكتةل البيانةة الشحصةية بدرجةة القيمةة  5س،ال بدراجةة القيمةة 
، واملعدل   1003، ابعموع   83. ويف أعلى مستو    100من أعلى النتيجة يعين 

40,12. 

وظهةةةرت درجةةةةات النتةةةةائج علةةةةى االاةةةةة مسةةةتو  يعةةةةين مسةةةةتو  ضةةةةعي  ومسةةةةتو  
مقبول ومستو  جيد وال وجةد مسةتو  جيةد جةدا مسةتو  ممتةاز. وظهةر مسةتو  ضةعي  

طةةالب. وظهةةرت هةةذه البيةةاانت أن قةةدرة الطالةةل علةةى  20أكثةةر مةةن مسةةتو  أخةةر بعةةدد 
 .منمفضة مهارة الكتابة قبل يعطي ةوذ  التعليم

م   ن اإلختب   ار القبل   ي للمجموع   ة وش   رح اجل   دول النتيج   ة ي   اانأل وص   فية الب  2
 التجريبية
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-Teams)مبةاراة اللعبةة التعلةيم ةوذ  اعموعة التجريبية هي الفصل الذي استمدم 

Games-Turnaments) طةةةةالب. قبةةةةل يعطةةةةي ةةةةةوذ  التعلةةةةيم  25بعةةةةدد  يف مهةةةةارة الكتابةةةةة
ملهةةارة الكتابةةة أعطةةى اإلختبةةار القبلةةي علةةى كةةل طالةةل. اإلختبةةار يعطةةي طالةةل اإلجابةةة 

هةي  للمجموعةة الضةابطةأسئالت ويكتل البيانة الشحصةية. وظهةرت البيةاانت  15على 
اسموعةةة  أدىن النتيجةةة يف هةةذه اعموعةةة الرتلةة  بعيةةدا مةةن وأمةةا، 10يف أدىن مسةةتو    

الضابطة.ظهر  الطالل صعواب وكسالان إلجابة س،ال. وهذا الطالل أحاب س،االن فق  
. ويف أعلى مسةتو    100من األعلى النتيجة  10وترك الس،ال الصعوب فوجد التيجة 

 . 42,08، واملعدل   1070ابعموع    90

وظهةةةرت درجةةةةات النتةةةةائج علةةةةى االاةةةةة مسةةةتو  يعةةةةين مسةةةةتو  ضةةةةعي  ومسةةةةتو  
مقبول ومستو  جيد وال وجةد مسةتو  جيةد جةدا مسةتو  ممتةاز. وظهةر مسةتو  ضةعي  

طةةالب. وظهةةرت هةةذه البيةةاانت أن قةةدرة الطالةةل علةةى  20أكثةةر مةةن مسةةتو  أخةةر بعةةدد 
 .منمفضة مهارة الكتابة قبل يعطي ةوذ  التعليم

م   ن اإلختب   ار البع   دي للمجموع   ة وش   رح اجل   دول النتيج   ة وص   فية البي   اانأل   3
 الضابطة 

بعةةةةد عةةةةام علةةةةى اعموعةةةةة الضةةةةابطة بنمةةةةوذ  التعلةةةةيم التقليةةةةدي ابساضةةةةرة يعطةةةةي 
اإلختبةةار العبةةدي ملعريفةةةة القةةدرة الطالةةل علةةةى مهةةارة الكتابةةة بغةةةري يعةةا  بنمةةوذ  التعلةةةيم 

طةالب.  25بعةدد  يف مهةارة الكتابةة (Teams-Games-Turnaments)مباراة اللعبةة التعاوين 
البعةةةدي يف هةةةذه اعموعةةةة أدىن مسةةةتو  وأعلةةةى مسةةةتو   وظهةةةرت البيةةةاانت مةةةن اإلختبةةةار

على مستو  ضعي  ابسم الطالل ابيو الفايةت ، 0واعموع واملعدل. وأن أدىن نتيجة   
ألن قةةةد تةةةرك الطالةةةل علةةةى سةةة،ال اإلختبةةةار  0وأمةةةا الطالةةةل الةةةذي اكتسةةةل النتيجةةةة   

ب يف مسةةةتو  ويةةةتكلم مةةةع صةةةديقه حةةةىت انتهةةةى الوقةةةت اإلختبةةةار  ومل ريةةةل شةةةيئا .وطةةةال
علةةى مسةةتو  ممتةةاز  95%،  وأعلةةى نتيجةةة    60طةةالب بنسةةبة مثويةةة  15ضةةعي    
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ابسةةم الطالةةل حممةةد نةةزر إليةةاس، وأمةةا هةةذه الطالةةل عنةةده القةةدرة علةةى الكتابةةة جيةةدة وقةةد 
اجتهةةةد أن أجةةةاب السةةة،ال اإلختبةةةار حةةةىت اكتسةةةل النتيجةةةة املمتةةةازة ولةةةو مل وصةةةل النتيجةةةة 

 1178%، واعمةةةوع    4طالةةةل بنسةةةبة مثويةةةة  1   . وطةةةالب يف مسةةةتو  ممتةةةاز100
 على مستو  ضعي  47,16واملعدل   

م   ن اإلختب   ار البع   دي للمجموع   ة وش   رح اجل   دول النتيج   ة وص   فية البي   اانأل   4
 التجريبية 

-Teams)مبةةاراة اللعبةةة بعةةد عةةام علةةى اعموعةةة التجريبيةةة بنمةةوذ  التعلةةيم التعةةاوين 

Games-Turnaments)  ر العبدي ملعريفة القدرة الطالل على مهةارة الكتابةة يعطي اإلختبا
طةةالب. وظهةةرت البيةةاانت مةةن  25يف مدرسةةة انائيةةة اللغةةة الثانويةةة  اإلسةةالمية ابتةةو بعةةدد 

اإلختبةةةار البعةةةدي يف هةةةذه اعموعةةةة أدىن مسةةةتو  وأعلةةةى مسةةةتو  واعمةةةوع واملعةةةدل. وأن 
وان رمضةةةان،  وأمةةةا هةةةذا علةةةى مسةةةتو  مقبةةةول ابسةةةم الطالةةةل أاةةةن املةةة 63أدىن نتيجةةةة   

الطالةةل اكتسةةل النتيجةةة علةةى مسةةتو  مقبةةول اليفهةةم واليسةةتطع ولكةةن اكتسةةل يف أدىن 
 نتيجة ألن الطالل ال أجاب الس،ال املباراة بدّقة والرّتل فقرة  يد عند الكتابة.

%،  وأعلةةى نتيجةةة    24طةةالب بنسةةبة مثويةةة  6وطةةالب يف مسةةتو  مقبةةول   
ابسم الطالةل مشةطة خزنيةة والنسةاء عةزم املفيةدة وفيجكةي رمحةة على مستو  ممتاز  100
 2095%، واعمةةةوع    28طةةةالب بنسةةةبة مثويةةةة  7وطةةةالب يف مسةةةتو  ممتةةةاز    وا 

على مستو  جيد ويف هذه اعموعة وجد درجات نتةائج الطةالب يف  83,08واملعدل   
مسةةةةتو  مسةةةةتو  مقبةةةةول ومسةةةةتو  جيةةةةد مسةةةةتو  جيةةةةد جةةةةدا مسةةةةتو  ممتةةةةاز  وال وجةةةةد 

 ضعي .

 مقارنة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة وللمجموعة التجريبية  5
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للمجموعةةةةة و  اإلختبةةةةار القبلةةةةي للمجموعةةةةة الضةةةةابطةيقةةةةارن الباحةةةةث علةةةةى نتةةةةائج 
قبةةةل يعطةةةي ةةةةوذ  التعلةةةيم. ولتوضةةةيح عةةةل اإلختبةةةار تجريبيةةةة ملعريفةةةة الفةةةر  بةةةر نتةةةائج ال

 درجات نتائج ونسبة مثوية.

 ارنة اإلختبار القبلي للمجموعني()مق 4.8اجلدول 

 
 الرقم

 
 املستوى

 اإلختبار القبلي
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 النسبة املثوية العدد النسبة املثوية العدد
 % 80 20 % 80 20 ضعي  1
 % 8 2 % 4 1 مقبول 2
 % 12 3 % 16 4 جيد 3
 % 0 0 % 0 0 جيد جدا 4
 % 0 0 % 0 0 ممتاز 5
 % 100 25 % 100 25 اعموع

 يف اإلختبار القبلي للمجموعة الضةابطة وللمجموعةة التجريبيةةظهرت يف مستو  ضعي   
%. وظهةةةرت يف مسةةةتو   20 النسةةةبة املثويةةةةطةةةالب ويف  20ال فةةةر  بينهمةةةا يعةةةين علةةةى 

عموعةةة طالبةةان علةةى  2% و  4 لنسةةبة املثويةةةاب عموعةةة الضةةابطةطالةةل علةةى ا 1مقبةةول 
 عموعة الضةابطةطالب على ا 4%. ظهرت يف مستو  جيد  8 لنسبة املثويةاب التجريبية

%.  12 لنسةةةةةبة املثويةةةةةةاب عموعةةةةةة التجريبيةةةةةةطةةةةةالب علةةةةةى  3% و  16 لنسةةةةةبة املثويةةةةةةاب
 ظهرت بينهما ال ردطالب يف مستو  جيد جدا وممتاز. 

 
25 

20           
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15 

10 

5 

0 
 ممتاز       جيدجدا      جيد    مقبول   ضعي         

 اجملموعة الضابطة 

 اجملموعة التجريبية 

 مقارنة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة وللمجموعة التجريبية  6

للمجموعةةةة و  للمجموعةةةة الضةةةابطة بعةةةدياإلختبةةةار اليقةةةارن الباحةةةث علةةةى نتةةةائج 
يعطةةةي ةةةةوذ  التعلةةةيم. ولتوضةةةيح عةةةل  بعةةةداإلختبةةةار تجريبيةةةة ملعريفةةةة الفةةةر  بةةةر نتةةةائج ال

 درجات نتائج ونسبة مثوية.

 (نيللمجموع بعدي)مقارنة اإلختبار ال 4.9اجلدول   

  الرقم
 املستوى

 اإلختبار البعدي
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 النسبة املثوية العدد النسبة املثوية العدد
 % 0 0 % 64 16 ضعي  1
 % 24 6 % 4 1 مقبول 2
 % 24 6 % 28 7 جيد 3
 % 24 6 % 0 0 جيد جدا 4
 % 28 7 % 4 1 ممتاز 5

 % 100 25 % 100 25 اعموع
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أكثةةر مةةن اإلختبةةار القبلةةي للمجموعةةة الضةةابطة  ظهةةرت يف مسةةتو  ضةةعي  علةةى
طةةةالب أو  16   للمجموعةةةة الضةةةابطةوطةةةالب يف مسةةةتو  ضةةةعي   عموعةةةة التجريبيةةةةا

للمجموعةةةةة ظهةةةةرت و طةةةةالب فقةةةة  . 4% وهةةةةذا نةةةةزل مةةةةن اإلختبةةةةار القبلةةةةي بعةةةةدد  64
عموعةةة طالةةل علةةى ا 1بةةدون طةةالب يف مسةةتو  ضةةعي . ويف مسةةتو  مقبةةول  التجريبيةةة
%،  24 لنسبة املثويةاب عموعة التجريبيةطالبان على  6% و  4 لنسبة املثويةاب الضابطة

طةةالب  7% و  16 لنسةةبة املثويةةةاب عموعةةة الضةةابطةى اطةةالب علةة 4ويف مسةةتو  جيةةد 
 جةةةديف اعموعةةةة الضةةةابطة ال و ظهةةةرت %. و  28 لنسةةةبة املثويةةةةاب عموعةةةة التجريبيةةةةعلةةةى 

ظهةرت  عموعةة التجريبيةةطاللةل واحةد ممتةاز، ولكةن يف ا طالب يف مستو  جيةد جةدا و
%.  28أو طةالب يف مسةتو  ممتةاز  7% و  24أو  مسةتو  جيةد جةدطةالب  6وجد 

  ذ ةةةو ألن يف هةةذا اعموعةةة قةةد اسةةتمدم  عموعةةة التجريبيةةةوأمةةا رفةةع نتيجةةة الطةةالب يف ا
 .يف مهارة الكتابة  (Teams-Games-Turnaments)مباراة اللعبة التعليم 

 

 
25 

20           

15 

10 
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0 
 ممتاز       جيدجدا      جيد    مقبول   ضعي         

 اجملموعة الضابطة 

 اجملموعة التجريبية 



76 
 

 نتائج عدد اإلخنراف وعدد اإلخراف املربع من اجملموعني  و

بعةةد املقانةةة نتةةائج اإلختبةةار القبلةةي واإلختبةةار البعةةدي بةةر اعمةةوعر فشةةرش بتقةةوم النتةةائج  
 .عدد اإلخنراف وعدد اإلخنراف املربع من اعموعر

 (وعدد اإلخراف املربع من اجملموعنينتائج عدد اإلخنراف ) 4.10اجلدول 

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة الرقم
1y 2y (y) 2y 1x 2x (x) 2x 

1 25 32 7 49 38 88 50 2500 
2 40 41 1 1 41 87 46 2116 
3 24 47 23 529 28 76 48 2304 
4 83 78 5 25 68 74 6 36 
5 25 0 25 625 64 100 36 1296 
6 15 22 7 49 32 86 54 2916 
7 7 10 3 9 40 89 49 2401 
8 58 73 15 225 24 63 39 1521 
9 68 70 2 4 41 94 53 2809 
10 78 73 5 25 69 91 22 484 
11 58 76 18 324 23 66 43 1849 
12 5 15 10 100 80 81 1 1 
13 10 49 39 1521 39 83 44 1936 
14 78 95 17 289 29 72 43 1849 
15 58 80 22 484 75 100 25 625 
16 31 20 11 121 30 90 60 3600 



77 
 

17 49 23 26 676 58 96 38 1444 
18 39 54 15 225 10 84 74 5476 
19 15 10 5 25 90 100 10 100 
20 18 23 5 25 53 92 39 1521 
21 35 56 21 441 47 90 43 1849 
22 54 76 22 484 44 81 37 1369 
23 5 20 15 225 10 75 65 4225 
24 45 55 10 100 20 73 53 2809 
25 80 80 0 0 17 64 47 2209 
 49245 1025 2095 1070 6581 329 1178 1003 اعموع
N   Y∑ 2Y∑   X∑ 2X∑ 

 : توضيح اجلدول

1y  نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة : 

2y  : نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

(y)  اإلخنراف من نتائج اعموعة الضابطة : عدد 
2y  : عدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة الضابطة 

y∑  جمموع عدد اإلخنراف من نتائج اعموعة الضابطة: 
2y∑  :جمموع عدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة الضابطة 

1x  : نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

2x  :  اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطةنتائج 
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(x)  : عدد اإلخنراف من نتائج اعموعة التجريبية 
2x  : عدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة التجريبية 

x∑  : جمموع عدد اإلخنراف من نتائج اعموعة التجريبية 
2x∑  : جمموع عدد اإلخنراف املربع من نتائج اعموعة التجريبية 

 البياانتحتليل 

 

My = ∑𝑦

𝑁
 

= 
329

25
 

 = 13,16 

∑y2  = ∑y2 – (∑𝑦)2

𝑁
 

 = 6581 - (329)2

25
 

 = 6581 - 108241

25
 

 = 6581 – 4329,64 

 = 2251,36 

Mx = ∑𝑥

𝑁
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 = 1025

25
 

 = 41 

∑x2  = ∑x2 – (∑𝑥)2

𝑁
 

 = 49245 - (1025)2

25
 

 = 49245 - 1050625

25
 

 = 49245 – 42025 

 = 7220 

t  = 𝑀𝑥−𝑀𝑦

√(
∑ 2 +  ∑ 2 yx

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦−2 
)(

1

𝑁𝑥
 + 

1

𝑁𝑦
)

 

 = 
41−13,16

√(
7220 +  2251,36

25 + 25−2
)(

1

25
 + 

1

25
)

 

 = 
27,86

√(
9471,36

48
)(0,08)

 

 = 27,86

√(197,32)(0,08)
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 = 
27,86

√15,79
 

 = 
27,84

3,97
 

 = 5,20 

thitung = 5,20 

t. s 0,01 = 2,787 

t. s 0,05 = 2,060  

5,20 > 2,787 > 2,060 

مث قةةةام  الباحةةةث  5,20مةةن اجلةةةدول السةةابق وجةةةد الباحةةث أن قيمةةةة "ت" اإلحصةةائ    
"ت" مةةن   ((degree of freedomبتعيةةر "ت" اجلةةدويل حبيةةث الباحةةث يف القائمةةة احلريةةة 

، ويف املسةةتو  2,060   0,05%    5اجلةةدويل فوجةةد أن نتيجةةة يف املسةةتو  املعنةةو  
 .2,787   0,01%    1املعنو  

 ليل البيانت السابق : وتقرير حت

   ت" اجلةدويل    <"ت"  اإلحصائ أو "ت" احلسا"H1  حصةلت التجربيةة  
   مقبول 

   ت" اجلةةدويل    <"ت"  اإلحصةةائ أو "ت" احلسةةا"H0   التجربيةةةة  فشةةلت
 ردود  م

وكةةذلك أكةةرب  2,060%    5أكةةرب  مةةن املسةةتو  املعنةةوي  5,20ونتيجةةة اإلحصةةائ    
مقبةول. وبةةذلك  H1مةةردود و  H0. وهةذا مبعة  أن 2,787%    1مةن املسةتو  املعنةةوي 
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مبةةةاراة اللعبةةةة التعلةةةيم   ذ ةةةةو  فعاليةةةةأن فةةةروض البحةةةث مقبولةةةة. وكةةةان الفعاليةةةة  سةةةتمدام 
(Teams-Games-Turnaments)   الثانويةةةةةمدرسةةةةة انائيّةةةةة اللغةةةةة  لطةةةةالب مهةةةةارة الكتابةةةةةيف 

 . بباتو
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 الفصل اخلامس

ة نتائج البحثمناقش  

مب   اراة اللعب    ة التعل    يم تطبي    ق من   وذج  البح   ث اسّول : (Teams-Games-Turnaments) يف  
 مهارة الكتابة

فعل هةذه البحةث يف مدرسةة انائيةة اللغةة الثانويةة اإلسةالمية ببةاتو. أن جمتمةع هةذا 
طالب. وانقسةم علةى جممةوعتر يعةين اعموعةة  50البحث الفصل العاشرة  بعينة البحث 

طةةالب. وهةةدف البحةةث هةةو  25الضةةابطة واعموعةةة التجريبيةةة وعلةةى كةةل جمموعةةة بعةةدد 
التعاوين مباراة اللعبة ملعريفة كيفية تطبيق ةوذ  التعليم  (Teams-Games-Turnaments) يف   

مهارة الكتابة وما فعالية التعليم مهارة الكتابة ابستمدم ةوذ  التعليم التعاوين مباراة اللعبة 
(Teams-Games-Turnaments)  

يف مه   ارة  (Teams-Games-Turnaments)مب   اراة اللعب   ة التعل   يم تطبي   ق من   وذج   أ
 الكتابة

(Teams-Games-Turnaments) مبةةةةةاراة اللعبةةةةةةالتعلةةةةةيم ةةةةةةوذ   فأمةةةةةا تطبيةةةةةق عمةةةةةل  
عةةدد طةةالب خلطةةا. عمةةل تقسةةيم الفرقةةة ابلعشةةوائي بةةر الرجةةال ابلفرقةةة، وعلةةى كةةل فرقةةة ب

والنسةةاء وبةةر طةةةالب مةةاهرون ابللغةةة العربيةةةة وميلةةك القةةدرة ابلكتابةةةة وطةةالب ال تسةةةتطيع 
رقة واحد. ويف الفرقة يرتكل  ربعة حةىت لسةة ابللغة العربية وال ميلك القدرة ابلكتابة يف ف
طةةالب فتقسةةيمه  مسةةة الفةةرو  وعلةةى كةةل  25طةةالب. ألن يف اعموعةةة التجريبيةةة بعةةدد 

 فرقة  سة طالب.  

ومن كل فرقة، كان طالل ماهر أو طالبة ماهرة. ينقسم املعلم إلةيهم ويوضةعهم يف  
خرين وعلى رة على إقرتاش طالب آتيار طالل ماهر أو طالبة ماهخاكل فرقة ابملساوي. و 
. وبعةةد اختةةار املعلةةم علةةيهم بعةةدد لسةةة طةةالب فينقسةةمهم يف كةةل نتيجةةة اإلختبةةار القبلةةي

 فرقة.
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وأما هدف على إختيار طالةل مةاهر أو طالبةة مةاهرة ابللغةة العربيةة يةدخل يف كةل 
األقةران فرقة ليجعل معلمون األقةران. الةذين يرشةدون ووجهةون يف املناقشةة. وكةان معلمةون 

يف كل فرقة فسألون الطالب اليهم على مسألة و مشكالت يف مهارة الكتابة ال  مل تفهم 
وال تعةةةرف وجعلةةةوا راشةةةد يف الفرقةةةة. ويسةةةتطع الطالةةةل أن يسةةةأل عةةةن املفةةةردات أو كيفيةةةة 
يكتةةةل الكتابةةةة جيةةةدة. وسةةة،ال الةةةذي يسةةةأل الطالةةةل لةةةزايدة مةةةادة املناقشةةةة سةةةو  مةةةادة 

فر  السأالت واملشكالت مجاعة يف الفرقة.املناقشة من املعلم وت  

وكةةان تقسةةيم املعلمةةون األقةةران مسةةاواي علةةى كةةل فرقةةة ملسةةاوة القةةدرة يف كةةل فرقةةة 
والوجد الفرقة األعلى واألسفل يف اللغة الربية وقدرة الكتابة. وظهرت التحقيةق مةن نتيجةة 

اوة زايدة منةاف  أيضةا بةر املبارة أو نتيجة اإلحتبار البعدي الفر  بعيدا. قدرة الفرقةة املسة
.ةاالفرو  لتجعل الفرقة األفضل والفرقة الفائزة يف املبار   

بعد شكل الفرقة وقد اقتسم املعلمر األقران على كل فرقة فناق  الفرقةة. ونظةرت 
عملية املناقشة ابلنشطة ويوّرط كل طالل. ونظر بعض طالل يقدم الس،ال غري يفهةم وال 

ديةةةدة  لتحفظةةوا مجاعةةةة. ونظةةر كةةةل طالةةل جلوسةةةا فقةة  علةةةى يعةةرف. وكتبةةةوا املفةةردات ج
 الكرسي. وتفاعلوا طالل بر طالل. ولذلك ليعّرف الشحصية والقدرة من األصدقاءه.

ة ابعةةةةد فعلةةةةوا عمليةةةةة املناقشةةةةة، فترتكةةةةل الفرقةةةةة علةةةةى اإلسةةةةرتاتيجية يفعلةةةةون املبةةةةةار 
الفرقتةةةه. وبعةةةد تركةةةل  واإلختبةةةار البعةةةدي الةةةذي يعطةةةي املعلةةةم. توافةةةق اإلسةةةترياتيجية بقةةةدرة

. ولةةو يةةةرقتةةه ويفعةةل اإلختبةةار البعةةدي مفرداإلسةةترياتيجية فيفصةةل املعلةةم علةةى طالةةل مةةن ال
يفعلةةون الطةةالب اإلختبةةار مفةةردة لكةةن تةةتعلقهم قويةةة. ألن النتيجةةة علةةى كةةل طالةةل رمةةع 
 إىل واحد يف الفرقة ورعل نتيجة الفرقة. 

بعدد االاة  100على أعلى نتيجة يعين ة وحصلوا الطالب اوظهرت البياانن املبار 
طةالب ابسةةم طالةل فيجكةةي رمحةةة وا  مةن الفرقةةة الثالثةة مشةةطة حزبيةةة مةن الفرقةةة الثانيةةة  

النسةاء عةةزم املفيةةدة مةن الفرقةةة الواحةةدة. ومةةن مسةتو  نتيجةةة يعةةين ممتةاز وجيةةد جةةدا وجيةةد 
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% مةةةةن طةةةةالب يف  24يف مسةةةةتو  مقبةةةةول أو  ومقبةةةةول وضةةةةعي  فظهةةةةرت سةةةةتة طةةةةالب
% مةةةةن  24يف مسةةةةتو  جيةةةةد أو  وسةةةةتة طةةةةالب 74 – 60لفصةةةةل يعةةةةين بنتيجةةةةة بةةةةر ا

يف مسةةتو  جيةةد جةةدا أو  سةةتة طةةالب   85 – 75طةةالب يف الفصةةل يعةةين بنتيجةةة بةةر 
يف  وسةةةةةةابعة  طةةةةةةةالب 90 – 86% مةةةةةةن طةةةةةةالب يف الفصةةةةةةةل يعةةةةةةين بنتيجةةةةةةة بةةةةةةةر  24

طهةةرت و  100 – 91% مةةن طةةالب يف الفصةةل يعةةين بنتيجةةة بةةر  28مسةةتومممتاز أو 
 النتيجة ختت لسون ووضع يف مستو  ضعي .

وظهرت النتيجة كل طالل أمجل من نتيجةة قبةل ويف اإلختبةار القبلةي يف اعموعةة 
% مةن طةالب يف الفصةل وال  4التجريبية ظهر طالل واحةد فقة  علةى مسةتو  ممتةاز أو 

 وجد الطالل يف مستو  جيد جدا. أغلبية الطةالب يف مسةتو  ضةعي  بعةدد سةتة عشةر
% مةةن طةةالب يف الفصةةل وابقةةي طةةالب يف مسةةتو  مقبةةول يعةةين طالةةل  64طةةالب أو 
%  28%  مةن طةالب يف الفصةل ويف مسةتو  جيةد بعةدد سةبعة طةالب أو  4واحد أو 

 من طالب يف الفصل.

أديلييةةا ابسةةم طالبةةة  88والفرقةةة الفةةائزة يف هةةذه املبةةاراة يعةةين الفرقةةة الثانيةةة بنتيجةةة 
يف مسةةتو  جيةةد جةةدا  عةةرن مفةة و  جيةةد جةةدا ابسةةم طالبةةة يف مسةةت 86ونتيجةةة  اندشةةا
م إرةا قةيّ ابسةم طالبةة  94ء يف مسةتو  ممتةاز ونتيجةة ساتراي إحيةاابسم طالل  92ونتيجة 

يف مسةةتو  ممتةةاز بتيجةةة الفرقةةة  مشةةطة حزبيةةةابسةةم طالبةةة  100يف مسةةتو  ممتةةاز ونتيجةةة 
اراة وتسةتأهل اهلديةة مةن املعلةم. رقةة الثانيةة مسةتحقة ابلفةائزة يف هةذه املبةف. فلذلك ال494

واهلديةةة هتةةدف لرتفةةع اهلمةةة والةةدوافع علةةى كةةل طالةةل لريفةةع  قدرتةةه يف اللغةةة العربةةة ومهةةارة 
 الكتابة.

مب  اراة اللعب  ة البح  ث الث  اين : فعالي  ة اس  تخدام من  وذج التع  اوين التع  اوين  (Teams-Games-

Turnaments)  
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مبةةةةةةةةاراة اللعبةةةةةةةةة بنةةةةةةةةاء أسةةةةةةةةئلة البحةةةةةةةةث يعةةةةةةةةين فعاليةةةةةةةةة ةةةةةةةةةوذ  التعةةةةةةةةاوين   (Teams-Games-

Turnaments) على مهارة الكتابة يف مدرسة انائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو ويف هذا .
 الباب سيبّينها الباحث. 

مباراة اللعبة تعليم الكتابة ابستمدام ةوذ  التعاوين   (Teams-Games-Turnaments) على .
مهةةارة الكتابةةة يف مدرسةةةة انائيةةة اللغةةة الثانويةةةة اإلسةةالمية ببةةاتو فعاليةةةة. بةةدليلها أن نتيجةةةة 

أكرب  5,20الطالب مرتفعا بعد تطبيق هذا ةوذ . أن نتيجة اإلحصائ يف اعموعتر   
%    1وكةةةةذلك أكةةةةرب مةةةةن املسةةةةتو  املعنةةةةوي  2,060%    5مةةةةن املسةةةةتو  املعنةةةةوي  

1 مقبول. فبهذا الدليل يدّل  أن فروض البحث 0H مردود و 2,787H. وهذا مبع  أن 
مبةةةةةاراة اللعبةةةةةة مقبولةةةةةة. وأمةةةةةا خالصةةةةةتها أّن اسةةةةةتمدام ةةةةةةوذ  التعةةةةةاوين  (Teams-Games-

Turnaments) .على مهارة الكتابة يف مدرسة انائية اللغة الثانوية اإلسالمية بباتو فعالية . 

واعتمةةاد علةةى نتةةائج اإلختبةةار القبلةةي واإلختبةةار البعةةدي للمجوعةةة الضةةابطة  وللمجوعةةة  
مباراة اللعبةة التجريبية وجد فر  واضحا. وهذا فر  يدّل على أن استمدام ةوذ  التعاوين 

(Teams-Games-Turnaments) علةةى مهةةارة الكتابةةة فعاليةةة ومقبةةول. ألن إذا نتيجةةة "ت"  
اجلةةدول فبةةذلك  اإلحصةةائي أكةةرب مةةن "ت" H مةةردود و  0 H وإذا نتيجةةة "ت" مقبةةول.  1

Hاإلحصةائي أصةغر مةن "ت" اجلةدول فبةذلك  مقبةول و  0 H مةردود. ويف هةذا البحةث  1
%    5أكرب من "ت" اجلدول من املسةتو  املعنةوي  5,200نتيجة "ت" اإلحصائي   
.  فبةةةةةذلك 2,787%    1وأكةةةةةرب مةةةةةن املسةةةةةتو  املعنةةةةةوي  2,060 H مةةةةةردود و  0 H 1 

قبول.م  
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 الفصل الّسادس

 اإلختتام

 ملخص البحث

 يف مهارة الكتابة (Teams-Games-Turnaments)مباراة اللعبة التعليم تطبيق ةوذ   .أ

قبةةةل أن نبةةةدأ التعلةةةيم يشةةةرش املعلةةةم علةةةى مهةةةارة الكتابةةةة و أ يةةةة تعلةةةيم الكتابةةةة 
ةوذ  لطالب. مث يشرش ةوذ  التعليم الذي يطّبق يف تعليم مهارة الكتابة، يعين تطبيق 

(Teams-Games-Turnaments) التعلةةةيم مبةةةاراة اللعبةةةة يعطةةةي اإلرشةةةاد واصطةةةوات يف و   
مةن طالةل  5-4الفرو  الصغار وقي فرقة تتكّون علةى التعليم. مث ينقسم طالب على 

جزافا، ويعّلم املعّلم بعةد تكّونةت فرقةة علةى تعلةيم الكتابةة لتحفيةز إىل كةل طالةل. يعلّةم 
 على أساس الكتابة كالنحو والصرف واإلمالء واإلنشاء وغري ذلك.

دقةةةةائق بعةةةةد تنةةةةاولوا مةةةةةادة  20ويعملةةةةون طةةةةالب عمليةةةةة مناقشةةةةة فعةةةةل علةةةةى 
بعةةد تنةةاق  فرقةةة عةةن مةةادة الدراسةةية وختتةةار اإلسةةترياتيجية كيفيةةة إجابةةة إىل  املناقشةةة.
واألسةةئلة. يعطةةي املعلّةةم إىل طةةالب علةةى األسةةئلة إلختبةةار فيفصةةل املعلّةةم إىل   املشةةاكل

كةةل طالةةل إلجابةةة األسةةئلة ابلقةةدرة اإلفراديةةة وهةةذه مرحلةةة املبةةاراة. وأفضةةل الفرقةةة أو 
متلك القيمة األعلى مةن فرقةة األخةر . أتخةذ قيمةة الفرقةة الفرقة الفائزة هي الفرقة ال  

 من أعضاء الفرقة ال  لمع من مجيع طالل.

مقارنة اإلنتا  بر اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وللمجموعة وأما 
التجريبيةةةةة مةةةةن نتةةةةائج بينهمةةةةا أن نتةةةةائج اعموعةةةةة التجريبيةةةةة مرتفعةةةةا بةةةةر اإلختبةةةةار القبلةةةةي 

أغلل على درجات خمفضة  ابلتقريةر ضةعي  ر هظر البعدي ويف اإلختبار القبلي واإلختبا
، وفر  على درجات عالية ابلتقرير جيد جدا وممتاز ألن اليوجد أن  صلو الطالب على 

، ويف مسةةتو  20. وأمةةا تفصةةيل درجةةة قيمةةة : يف مسةةتو  ضةةعي     100-85قيمةةة 
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، ويف مسةتو  ممتةاز   0، ويف مستو  جيد جيةدا   3، ويف مستو  جيد : 2مقبول   
يف مستو  ضعي .  47,12واملعدل    1178. ابجلموع   0  

ترفةةع علةةى نتةةائج الرت هةةظفمةةن نتةةائج يف اإلختبةةار البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة، 
، ويف 0    اإلختبةةار القبلةةي. فأمةةا تفصةةيل النتةةائج مةةن الطةةالب هةةو : يف مسةةتو  ضةةعي

، ويف مسةتو  6، ويف مستو  جيد جةدا   6، ويف مستو  جيد   6مستو  مقبول   
على مستو  جيد. 83,08واملعدل    2095. ابجلموع   7ممتاز     

أغلةةل علةةى  مةةن اإلختبةةار القبلةةي درجةةاتنتةةائج الرت هةةظويف اعموعةةة الضةةابطة 
لطةالب الةذين قةد حصةلوا ا مةن قليةل عةدد درجات خمفضة ابلتقرير ضعي  ومقبول، فقة 

درجةةةات معتةةةادة ابلتقريةةةر جيةةةد وفةةةر  علةةةى درجةةةات عاليةةةة ابلتقريةةةر جيةةةد جةةةدا وممتةةةاز ألن 
. وأمةةةا تفصةةةيل التقريةةةر مةةةن درجةةةات  100-85اليوجةةةد أن  صةةةلو الطةةةالب علةةةى قيمةةةة 

، 4، ويف مسةةةتو  جيةةةد : 1، ويف مسةةةتو  مقبةةةول   20قيمةةةة : يف مسةةةتو  ضةةةعي    
.0ويف مستو  ممتاز   ، 0ويف مستو  جيد جيدا     

ترفةع علةى اإلختبةار القبلةي ولكةةن نتةائج الرت هةظفمةن نتةائج يف اإلختبةار البعةدي 
الفةةةر  بةةةر  ةةةا بعةةةدا. وأمةةةا املعةةةدل مةةةن اإلختبةةةار القبلةةةي واإلختبةةةار البعةةةدي اليةةةزال علةةةى 

، ويف 16الدرجة الضعي . أما تفصيل النتائج مةن الطةالب هةو : يف مسةتو  ضةعي    
، ويف مسةتو  0، ويف مستو  جيد جةدا   7، ويف مستو  جيد   1  مستو  مقبول 

يف مستو  ضعي  47,12واملعدل    1178. ابجلموع   1ممتاز     

 (Teams-Games-Turnaments)مبةةةةاراة اللعبةةةةة فعاليةةةةة اسةةةةتمدام ةةةةةوذ  التعةةةةاوين التعةةةةاوين  .ب
 على مهارة الكتابة

أكةةرب مةةن "ت"  5,200نتيجةةة "ت" اإلحصةةائي   هةةذا البحةةث مناسةةبا بنتةةائج اإلختبةةار أن 
%    1وأكةةةةرب مةةةةن املسةةةةتو  املعنةةةةوي  2,060%    5اجلةةةةدول مةةةةن املسةةةةتو  املعنةةةةوي 

.  فبذلك 2,787 H مردود و  0 H يدّل على أن استمدام ةوذ  التعاوين مقبول. وهذا  1
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(Teams-Games-Turnaments)مبةةاراة اللعبةةة  اللغةةة علةةى مهةةارة الكتابةةة يف مدرسةةة انائيةةة  
.الثانوية اإلسالمية فعالية ومقبول  

 اإلقرتاحات  . 

 يعتمد على ملمص البحث ويقرتش الباحث كما يلي :

أن املعلةةةةم الةةةةذي يةةةةنظم التعلةةةةيم يف الفصةةةةل يُطالةةةةل علةةةةى إبتكةةةةار يف إسةةةةتمدام  .1
 ةوذ  التعليم املناسبة واملشّو  حىت يرفع القدرة يف مهارة الكتابة.

علةةةةى  (Teams-Games-Turnaments)اة اللعبةةةةة مبةةةةار ةةةةةوذ  التعةةةةاوين إسةةةةتمدام  .2
فعاليةةةة، ولكةةةن يكةةةون الةةةنقص فيهةةةا. ويرجةةةى علةةةى معلةةةم ليحةةةّور  مهةةةارة الكتابةةةة

مبةةةاراة ةةةةوذ  التعةةةاوين ابسةةةتمدام مهةةةارة الكتابةةةة التطبيةةةق لتحقيةةةق أهةةةداف يف 
 (Teams-Games-Turnaments)اللعبة 

يسةةتمدم ةةوذ  التعلةةيم يرجةى علةى املدرسةةة عةال وسةةائل التعلةيم الكمةةال لكةي  .3
 اإلبتكار يستطع على حتقيق يف املدرسة.
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab   

Satuan Pendidikan : MA Bilingual Batu 

Kelas/Semester : X/Genap 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Kompetensi Inti : 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Mengembangkan dan memnghayati perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metak ognitif berdasarkan rasa 

keingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanioradengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradabanterkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam  ranah  konkret dan ranah abstrak terkait dengan  pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan  mampu  menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Proses Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 

 

1.1.Menyadari 

bahwa 

kemampuan 

berbicara adalah 

nikmat yang 

penting yang 

dianugerahkan 

oleh Allah SWT 

- Membiasakan peserta 

didik untuk menyadari 

bahwa kemampuan 

berbicara adalah 

nikmat yang penting 

yang dianugerahkan 

oleh Allah 

Afektif:  

- Guru membiasakan 

peserta didik agar 

menyadari bahwa 

kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang 

penting yang 

dianugerahkan oleh 

Allah 

- Guru memotivasi 

peserta didik untuk 

santun dan peduli 

dalam melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman 

 Pengamatan 

 Penilaian 

diri 

 Penilaian 

antar teman 

 jurnal 

20 JP - Buku Bahasa Arab 

Madrasah Aliyah Kelas 

X Berdasarkan 

Kurikulum Madrasah 

2013 

- Buku Bahasa Arab 

“Hayya Nata’allam al-

‘Arabiah” kelas X 

Madrasah Aliyah karya 

Betric F. A. 

- Kamus Bahasa Arab 

- Benda-benda 

dilingkungan peserta 

didik yang terjangkau 

- Gambar yang sesuai 

tema/topik 

- Internet/VCD/Komputer 

2.1. Menunjukkan 

perilaku santun 

dan peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

antar pribadi 

dengan guru dan 

teman 

- Memberi motivasi 

peserta didik untuk 

santun dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman 

- Membiasakan perilaku 

peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman 

 Pengamatan 

 Penilaian 

diri 

 Penilaian 

antar teman 

 jurnal 

3.1.Mengidentifikasi 

bunyi, makna 

kalimat, gagasan, 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya bahasa 

- bacaan terkait topik: 

الَشحصيَّة اتالبَيانَ   
- Pengenalan tarkib 

sebagai berikut:  المبتدأ

المصدر؛ معاني حروف خبر 

Mengamati: 

 Menyimak dan 

menirukan pengucapan 

ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan 

 Bentuk 

penilaian 

Tes tulis Tes 

lisan 

Penugasan 
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Arab yang berkaitan 

dengan topik: َاتالبَيان 

 baik    الَشحصيييَّة

secara lisan maupun 

tertulis 

 penggunaan kata-kata الجر

yang tepat dalam 

karakter bahasa Arab 

tentang tema/topik hobi 

dan keahlian siswa. 

 Menyimak wacana 

berbahasa Arab tentang 

tema/topik hobi dan 

keahlian siswa sambil 

memperhatikan model 

guru/kaset/film dan 

menirukan pelafalan 

dan intonasinya. 

 Mengamati teks yang 

terdapat kaidah 

mashdar, mubtada' 

khabar  makna huruf 

jer, 

 Mencocokkan teks 

tulisan dengan kaidah 

mashdar, mubtada' 

khabar  makna huruf 

jer,  

 Menanya: 

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang 

tema/topik َاتالبَيان 

4.1Mengungkapkan 

dialog, informasi 

lisan atau tulisan, 

merespon berita 

sederhana terkait 

topik : اتالبَيانَييي 

 dengan الَشحصيييَّة

memperhatikan 

unsur 

kebahasaan, 

struktur teks  dan 

unsur budaya 

secara benar dan 

sesuai konteks 

Bentuk Penilaian 

 Praktek 

 Proyek 

 Unjuk Kerja 

 Portofolio 
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  الَشحصيَّة

 Menjawab pertanyaan 

dalam wacana 

sederhana tentang 

tema/topik َاتالبَيان 

 secara الَشحصيَّة

tertulis/lisan . 

 Menjawab pertanyaan 

lisan yang diajukan 

lawan bicara tentang 

tema/topik َاتالبَيان 

  الَشحصيَّة

 Menanyakan  kata/ 

kalimat tentang 

tema/topik hobi dan 

keahlian siswa yang 

belum difahami kepada 

teman atau guru sesuai 

tema/topik secara lisan. 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat 

sesuai dengan yang 

diperdengarkan sesuai 

model ucapan 

guru/kaset/film tentang 

tema/topik َاتالبَيان 
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 .الَشحصيَّة

 Merangkaikan kata 

menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah mashdar, 

makna huruf jer, dan 

tentang tema  اتالبَيانَ 

 الَشحصيَّة

 Menyusun kata, dan 

kalimat sederhana 

tentang tema/topik 

الَشحصيَّة اتالبَيانَ   sesuai 

kaidah mubtada' khabar 

mashdar, makna huruf 

jer,  

 Melafalkan kalimat 

sesuai dengan yang 

diperdengarkan tentang 

tema/topik َات البَيان

  .الَشحصيَّة

Mencoba  

 mengungkapkan dan 

memahami kata yang 

menggunakan kaidah 

mashdar, mubtada' 

khabar  makna huruf 

jer 

Mengasosiasikan: 
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 Membandingkan antara 

kalimat mubtada' 

khabar mashdar, makna 

huruf jer terkait topik 

tentang tema/topik 

الَشحصيَّة اتالبَيانَ   

 Menemukan makna 

kata dalam teks tentang 

tema/topik َاتالبَيان 

 الَشحصيَّة

 Menyimpulkan isi 

wacana lisan maupun 

tulisan terkait topik 

tentang tema/topik 

الَشحصيَّة اتالبَيانَ   

 Membedakan 

penggunakan kata untuk 

mubtada' khabar 

mashdar, makna huruf 

jer 

 Mencari informasi 

umum tentang 

tema/topik َاتالبَيان 

 dari suatu الَشحصيَّة

wacana lisan/tulisan. 

  Menemukan makna 

kata dalam teks tentang 
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tema/topik َاتالبَيان 

 الَشحصيَّة

 Menyimpulkan isi 

wacana lisan maupun 

tulisan . 

 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan 

perintah dan berita 

tentang tema/topik 

الَشحصيَّة اتالبَيانَ   

 Menyampaikan isi 

wacana tulis tentang 

tema/topik َاتالبَيان 

 secara lisan الَشحصيَّة

atau tulisan.  

 Menyusun kata/frasa 

yang tersedia menjadi 

kalimat sesuai dengan 

kaidah mubtada' khabar 

mashdar, makna huruf 

jer 

 Menyusun karangan 

sederhana tentang 

tema/topik َاتالبَيان 

 sesuai kaidah الَشحصيَّة
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mubtada' khabar 

mashdar, makna huruf 

jer, Menyampaikan isi 

wacana sesuai 

tema/topik secara lisan 

maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata 

baru tentang tema/topik 

الَشحصيَّة اتالبَيانَ   
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