
 البحث اجلامعي 
املدرسة الثانوية   يفونتائجه  دافع تعلم اللغة العربيةأتثري منوذج التعلم التعاوين على 

 ابليتار ١احلكومية اإلسالمية 
 

 إعداد: 
 أمحد سيف الدين زهري 

 ١٨١٥٠١٢٣: اجلامعيرقم 
 

 إشراف: 
 ة احلسنةءالدكتورة احلاجة مملو 

 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف: 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
٢٠٢٢



 

 البحث اجلامعي 
املدرسة الثانوية   يف ونتائجه دافع تعلم اللغة العربيةأتثري منوذج التعلم التعاوين على 

  ابليتار ١احلكومية اإلسالمية 
 

 (S-1)مقدمة إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجا� 
 من كلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية 

 
 إعداد: 

 الدين زهري أمحد سيف 
 ١٨١٥٠١٢٣: اجلامعيرقم 

 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
٢٠٢٢ 



 

 

 استهالل 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ِإ�َّ َجَعْلَناُه قـُْرآً� 

 )زخرفمن سورة  ٣اآلية (

 

 

 ِاْحِرُصوا َعَلى تَعلُِّم اللُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَإنَّه ُجْزٌء ِمْن ِديِنُكمْ 
 (قَاَل عَمُر اْبِن َخطاب ِيفْ ِكَتاب الطارِيَقِة وتْعِليِمَها) 

  

 ج



 

 

 هداء إ
 والَسالم على رسوله الـمصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدىحلمد هلل وكفى، والَصالة ا

 

 :أهدى هذا البحث اجلامعي

 هللا إىل من فيه رضي

وأخيت الكبرية عزة  رزق هللا ةنيلى إند ة الصغري يتأخو  ،إستحانةأّمي  و  ،أسكن الدينأيب 
 . رمحهم هللا تعاىلالنبيلة 

 )آمني  .واآلخرة ويعطيهم طول العمر ابلصّحة والربكةالدنيا و  الدين (عسى هللا أن حيفظهم يف

إىل مجيع أعضاء أسريت احملبوبني وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألساتيذ واألساتذات الكرماء ومن و 
  واالذي ال ميكن أذكر كلهم الذين صنع أصحايبمجيع إىل  مثقد عّلمي وأرشدي ابجلهد والصرب. 

 طلب العلم. قوة ل دافعية

 الدنيا واآلخرة...آمني)الدين و  حيفظهم ويباركهم يف (عسى هللا
  

 د



 

 

 كلمة الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

  � لى خري األ�م سيدع  وُنصّلي وُنسّلم  بنعمة اإلميان واإلسالم  اهلل الذي أنعمن  احلمد
 . أما بعد ،به أمجعنيححمّمد وعلى اَله وص

هذا البحث   يتهللا عز وجل على نعمه القوة والصحة والفرصة حىت قد انته  أشكر
التعاوين على  "اجلامعي ابملوضوع   التعلم  العربيةأتثري منوذج  اللغة  تعلم   ونتائجه يف  دافع 

 ولو كثري من النقائص." ابليتار ١احلكومية اإلسالمية املدرسة الثانوية  

 الدميية إىل احملرتم:ر مبساعدة اجلمادية و الشكر والتقدي الباحث ولذلك قدم
املاجستري .١ الدين  زين  احلاج  الدكتور  األستاذ  إبراهيم   مدير  ،فضيلة  مالك  موال�  جامعة 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة   ،فضيلة األستاذ الدكتور احلاج نور علي املاجستري .٢

 سالمية احلكومية ماالنج.موال� مالك إبراهيم اإل
ب .٣ ال  ،ري مصطفى املاجستريش فضيلة األستاذ الدكتور احلاج  تعليم  لغة العربية  رئيس قسم 

 التعليم جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. كلية علوم الرتبية و 
البحث وتقدمي   بوصفها مشرفة  ة احلسنة املاجستريءالدكتورة احلاجة مملو   ةفضيلة األستاذ .٤

البحث  هذا  إكمال  يف  مثرية  ساعدين  اليت  املفيدة  والتوجهات  النافعة  اإلرشادات 
  اجلامعي.

 الدنيا واآلخرة. الدين و فضيلة الوالدين احملبوبني. عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف  .٥
اللغة العربية كلية علوم الرتبية .٦ تعليم  والتعليم جامعة    مجيع األساتيذ واألساتذات يف قسم 

 موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ه



 

 

أخوايت والطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة  مجيع إخواين و  .٧
كومية ماالنج. عسى هللا أن يعطيهم رمحته الحد هلا  موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احل

 حبسن الثواب.  وأن يشيهم
 مجيع جهة الذي يتعاون الكتابة يف هذا البحث اجلامعي. .٨

الباحث الك  إعرتف  من  بعيد  اجلامعي  البحث  هذا  فيه.  أن  النقائص  وتوجد  مال 
عسى    ،النصيحة يف احملاولة اإلصالح التايل. أخريالذلك يرجي الباحث اإلنتقاد واإلقرتاحات و 

ة التعليم. استغفر الباحث لباحث والباحثهذا البحث اجلامعي ينفع ألي شخص خصوصا ل
 كتابة البحث اجلامعي.إىل هللا تعاىل على خالف وذنوب قصد أو غري قصد يف  

 
 ٢٠٢٢يونيو  ٢١ماالنج، 

 ،الباحث
 

 
 أمحد سيف الدين زهري 

١٨١٥٠١٢٣ 
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 مستخلص البحث 

 ونتائجه يف  دافع تعلم اللغة العربيةأتثري منوذج التعلم التعاوين على  .  م٢٠٢٢أمحد سيف الدين.    ،زهري
علوم الرتبية العربية. كلية  . البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة  ابليتار  ١احلكومية  اإلسالمية  املدرسة الثانوية  

 والتعليم. جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 .ة احلسنة املاجستريءاملشرفة: الدكتورة احلاجة مملو 

 ، نتائج التعلم.التعلم التعاوين، دافع: إلشاريةالكلمات ا

) لتحليل:  البحث  التعاوين  ١يهدف  التعلم  أتثري منوذج  وزاوج وشارك)  فكر  دافع على    بشكل 
 .نتائج تعلم اللغة العربيةعلى  بشكل فكر وزاوج وشارك  منوذج التعلم التعاوين ري) أتث٢، (تعلم اللغة العربية

 The Nonequivalent Control، أي  Quasi Experimentتصميم هذا البحث هو تصميم  

Group Design والفصل  ١قسم الدين طالبًا من الفصل احلادية عشر   ٤٥. السكان يف هذا البحث هم
الدين   قسم  عشر  احلكومّية    ٣احلادية  اإلسالمية  الثانويّة  املدرسة  الدراسي    ١يف  للعام  ابليتار 

فصلني  . ٢٠٢١/٢٠٢٢ هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة  مها:  العينة  طريقط مجع   والضابطة.  التجريبية 
ابستخدام   عن  .  Purposive Samplingالبيا�ت  العربيةالبيا�ت  اللغة  تعلم  ابستخدام    ة مأخوذ  دافع 

سؤال اإلختيار املتعدد. أداة البحث   ٢٠من    ةمأخوذ نتائج تعلم اللغة العربيةستبيان، بينما البيا�ت عن  إلا
 واالختبارات. لتوثيق ابستخدام االستبيا�ت وا

دافع على    بشكل فكر وزاوج وشارك  أتثري منوذج التعلم التعاوين  )١(  : نتائج هذا البحث يدل أن
يف املدرسة    ٣والفصل احلادية عشر قسم الدين    ١قسم الدين  الفصل احلادية عشر    من  تعلم اللغة العربية

احلكومّية   اإلسالمية  وبينما  ١٤،٧كان    ابليتار  ١الثانويّة  فقط  مل   ٪٨٥٫٣٪  الذي  أخرى  بعوامل  تتأثر 
التعاوين  )٢(  يبحث يف هذا البحث التعلم  نتائج  حتسني    علىله أتثري    بشكل فكر وزاوج وشارك  منوذج 

يف املدرسة    ٣والفصل احلادية عشر قسم الدين    ١الفصل احلادية عشر قسم الدين    من  تعلم اللغة العربية
 . ابليتار ١المية احلكومّية الثانويّة اإلس
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ABSTRACT 

Zuhri, Achmad Syaifuddin. 2022. The Influence of Cooperative Learning Model 
on Arabic Learning Motivation and Arabic Learning Outcomes at MAN 1 Blitar. 
Thesis. Arabic the Language Education Department. Faculty of Education and 
Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Advisor: Dr. Hj. Mamlu’atul Hasanah, M.Pd. 

Keywords: Cooperative, Motivation to Learn, Learning Outcomes. 

This research aims to describe: (1) The effect of the Think-Pair-Share type 
of cooperative learning model on the motivation to learn Arabic, and (2) The 
effect of the Think-Pair-Share type of cooperative learning model on the Arabic 
learning outcomes. 

The design of this research was quasi-experimental, namely the 
nonequivalent control group design. The population in this research is 45 students 
of MAN 1 Blitar Class XI Religion 1 and class XI Religion 3 years study 
2021/2022. The samples used in this research were 2 classes, namely the 
experimental class, and the control class. The data collection technique is carried 
out by purposive sampling. The motivational data for learning Arabic were taken 
with a questionnaire, while the data on the results of learning Arabic was taken 
from a test of 20 multiple-choice questions. Research instruments are in the form 
of questionnaires, documentation, and tests. 

The results of this study showed that (1) The effect of think pair share 
cooperative learning model on motivation to learn Arabic in class XI religion 1 
and class XI religion 3 at Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar only 14.7%, while 
85.3% is influenced by other factors not examined in this research (2) Think Pair 
Share cooperative learning model has an effect on increasing Arabic learning 
outcomes for class XI religion 1 and class XI religion 3 at Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Blitar. 
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ABSTRAK 

Zuhri, Achmad Syaifuddin. 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 
Learning Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Bahasa Arab di MAN 1 Blitar. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Hj. Mamlu’atul Hasanah, M.Pd. 

Kata Kunci: Kooperatif, Motivasi Belajar, Hasil Belajar.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: (1) Pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share terhadap motivasi belajar 
bahasa arab, (2) Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 
terhadap hasil belajar bahasa arab. 

Desain penelitian ini adalah desain eksperimental semu (Quasi-
Experimental Designs) yaitu The Nonequivalent Control Group Design. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 45 siswa MAN 1 Blitar Kelas XI Agama 1 dan kelas 
XI Agama 3 tahun pelajaran 2021/2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengambilan 
data dilakukan secara Purposive Sampling. Data motivasi belajar bahasa arab 
diambil dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data hasil belajar bahasa arab 
diambil dari tes 20 soal pilihan ganda. Instrumen penelitian berupa kuesioner, 
dokumentasi, dan tes. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap motivasi belajar bahasa 
Arab pada kelas XI agama 1 dan kelas XI agama 3 di Madrasah Aliyah Negeri 1 
Blitar hanya 14,7%, sedangkan 85,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini (2) Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Arab kelas XI 
jurusan agama 1 dan kelas XI jurusan agama 3 di Madrasah Aliyah Negeri 1 
Blitar. 
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 حمتو�ت البحث 
 أ .......................................................... وضوعصفحة امل
 ج ............................................................... استهالل 

 د ................................................................... إهداء
 ه ....................................................كلمة الشكر والتقدير

 ز ............................................................ ر الباحث إقرا
 ح ............................................................ فة تقرير املشر 

 ط ....................................................... تقرير جلنة املناقشة
 ي ........................................ تقرير رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

 ك ....................................... والتعليم تقرير عميد كلية علوم الرتبية 
 ل ........................................................ مواعيد اإلشراف

 م ....................................................... مستخلص البحث 
 ع .........................................................حمتو�ت البحث

 الفصل األول 
 اإلطار العام

 ١ .............................................................. مقدمة  .أ
 ٣ ....................................................... أسئلة البحث  .ب 
 ٣ ...................................................... أهداف البحث  .ج
 ٤ ....................................................... حدود البحث .د
 ٤ ........................................................ فوائد البحث .ه
 ٥ ...................................................... فروض البحث .و

 ع



 

 
 

 ٥ .................................................. حتديد املصطلحات  .ز
 ٧ ................................................... الدراسات السابقة .ح

 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 منوذج التعلم التعاوين املبحث األول: 
 ٩ ........................................... تعريف منوذج التعلم التعاوين .أ

 ١٠ ............................................. خصائص التعلم التعاوين  .ب 
 ١١ ................................................. أنواع التعلم التعاوين .ج
 ١٢ .............................................. خطوات التعلم التعاوين  .د

 فكر وزاوج وشارك  منودج التعلم التعاوين بشكل املبحث الثاين: 
 ١٤ ................... فكر وزاوج وشارك  منودج التعلم التعاوين بشكلمفهوم  .أ

 ١٥ ................. فكر وزاوج وشارك  منودج التعلم التعاوين بشكلخطوات  .ب 
 ١٦ ............. فكر وزاوج وشارك  منودج التعلم التعاوين بشكل مزا� وعيوب  .ج

 لتعلم ادافع  :لثاملبحث الثا
 ١٦ .................................................... لتعلم امفهم دافع  .أ

 ١٧ ..................................................... أنواع دافع التعلم  .ب 
 ٢٠ ................................................... التعلم مبادئ دافع .ج

 تعلم الائج نت املبحث الرابع:
 ٢٠ ................................................... مفهوم نتائج التعلم  .أ

 ٢٢ ......................................... العوامل املؤثرة يف نتائج التعلم  .ب 
 ٢٢ ................................................... نتائج التعلم  معايري .ج

 مفهوم اللغة العربية  املبحث اخلامس:
 ٢٤ .................................................. مفهوم اللغة العربية  .أ

 غ



 

 
 

 

 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

 ٢٥ ............................................. ه منهجمدخل البحث و  .أ
 ٢٥ ................................................ جمتمع البحث وعينته  .ب 
 ٢٦ ....................................................... متغري البحث .ج
 ٢٧ ............................................... أسلوب مجع البيا�ت .د
 ٢٨ .................................................... مصادر البيا�ت  .ه
 ٢٩ ..................................................... أدوات البحث  .و
 ٣٢ .............................................. البيا�ت حتليلأسلوب  .ز

 الفصل الرابع 
 حتليلهاعرض البيا�ت و 

أتثري منوذج التعلم التعاوين بشكل فكر وزاوج  نتائج البحث عن  :  ألولاملبحث ا
 دافع تعلم اللغة العربية وشارك على  

 ٣٦ .................................. خصائص املستجيبون حسب اجلنس .أ
 ٣٦ ....................................... ) X( متغري منودج التعلم التعاوين  .ب 
 ٣٧ ................................... )Y(  ونتائج التعلم متغري دافع التعلم .ج
 ٣٨ .................... اإلختبار الصالحية واإلختبار املوثوقية من اإلستبيان .د
 ٤٠ ............................................ اإلختبار االرتباط البسيط .ه
 ٤١ ....................................... اإلختبار الطبيعية من اإلستبيان .و
 ٤١ ..................................................... اإلختبار اخلطية  .ز
 ٤٢ ................................................... اإلختبار االحندار .ح
 ٤٣ ..................................................... اإلختبار األمهية  .ط

 ف



 

 
 

 ٤٣ ........................................................ معامل اجلزم  .ي
أتثر منوذج التعلم التعاوين بشكل فكر وزاوج نتائج البحث عن  :  لثايناملبحث ا

 وشارك على نتائج تعلم اللغة العربية
واجملموعة   ائجنت .أ التجريبية  اجملموعة  من  البعدي  واإلختبار  القبلي  اإلختبار 

 ٤٤ ............................................................ الضابطة
واإلختبار   .ب  القبلي  اإلختبار  من  املوثوقية  واإلختبار  الصالحية  اإلختبار 

 ٤٨ ............................................................. البعدي
 ٥٠ .................. اإلختبار الطبيعية من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي .ج
 ٥١ ................. واإلختبار البعدياإلختبار التجانسة من اإلختبار القبلي  .د
 ٥١ ................................. اإلختبار التجانسة من اإلختبار القبلي .ه
 ٥٢ ................................ اإلختبار التجانسة من اإلختبار البعدي .و
 ٥٢ .................................................... ختبار الفرضية إلا .ز

 الفصل اخلامس 
 البحثنتائج مناقشة 

دافع تعلم املبحث األول: نتائج البحث عن أتثري منوذج التعلم التعاوين على  
 ٥٣ ............................................................ اللغة العربية

نتائج  على  التعاوين  التعلم  منوذج  أتثري  عن  البحث  نتائج  الثاين:  املبحث 
 ٥٤ ...................................................... العربية التعلم اللغة 

 الفصل السادس 
 اخلامتة 

 ٥٥ ........................................................... اخلالصة .أ
 ٥٥ ........................................................ االقرتاحات .ب 

 ٥٦ ..........................................................قائمة املراجع

 ص



 

 
 

٥٨ ............................................................... املالحق

 ض
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 الفصل األول 
 اإلطار العام

 

 مقدمة  . أ
التالميذ  الدراسية من املعلم إىل أذهان ةمن الفنون اتصال املادّ   التعليم هو فنّ 

ومن الظلمات إىل    اجلهل إىل العلممن  السيئات إىل احلسنات و من    .وتغيري أعماهلم
والنفقات حىت حيصل على   تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وأبقل اجلهدالنور أبنشطة  

 ١.أغراض التعليم الكافة والكاملة
ألة هي  أنواعإل  اللغة  يف  والفهم  واملعارف  املعاملة  لتوسيع  املهمة    تصال 

أفراد    العلوم. وهي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، واليت يتعارف
اللغة العربية  ٢.تصال بعضهم ببعضإلا، من أجل حتقيق اهتة على دالالذو ثقافة معين

يعرب  اليت  الكلمات  أغراضهم. وقد هبهي  العرب عن  النقل    ا  إلينا من طريقة  وصلت 
 ٣. متالثقات من منثور العرب ومنظوما وحفظها القرآن األحاديث الشريفة وما رواه

التشجيع  التعلم  دافع   إعطاء  يف  عملية  يف  هو  واستمرار  السلوك.  والتوجيه 
أهداف هو قوة دافعة لدى الطالب لتحقيق أنشطة التعليم حىت حتقيق    التعلم  دافع

أن حيرك دافع التعلم للطالب هو حماولة    ذج التعلم الذيو أحد من  ٤.طلوب التعليم امل
التعلم الذي ذج  و من  ٥. تعليم شيق وممتع للطالب، حىت حتقيق أهدف التعليممن  توفري  

ل التعلم  أنشطة  تنفيذ  التعلم    لطالب يدعم  منوذج  هو  هو  التعاوين  التعلم  التعاوين. 

 
 ٢ص  )٢٠٠٥معهد بروفسور الدكتور حممد يونس العاىل اإلسالمى احلكومى، ابتوسنجكر، (، طرق تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفى،   ١
 ٢٦ ص) ١٩٩٨(القاهرة: دار الفكر العريب، ، مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة،   ٢
 ٧ص  )١٩٩٤بريوت، (، جامع الدروس العربيهمصطفى الغالييىن،  ٣

4 John W Santrock, Life-Span Development, Alih Bahasa: Achmad Chusairi, Perkembangan 
Masa Hidup, Edisi Kelima, Jilid 1-2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hlm. 135. 

5 Happy Komikesari, “Peningkatan Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar Fisika 
Siswa Pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division”, Tadris: 
Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 01, no. 1 (2016) :16. 
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أهداف   حتقيق  يف  التعليمية  األنشطة  من  وتنفيذه سلسلة  حتديده  الذي  التعلم 
 ٦.يف جمموعات  للطالب 

السياقي.  التعليم  تدعم  الذي  التعلم  مناذج  أحد  هو  التعاوين  التعلم  منوذج 
طالب بفكرة   ٦-٤يتألف من    اليت  لتعلم التعاوين هو عبارة عن جمموعة تعلمنظام ا

ملشاركة والتعاون ابيتطلب منوذج التعلم التعاوين    ٧. حتفيز بعضهم البعض بني أعضائه
الغرض األساسي من تنفيذ منوذج التعلم التعاوين هو أن يتمكن    .تعلميف جمموعات ال
 .يف جمموعات مع أصدقائهم واحرتام آراء بعضهم البعض تعلمالطالب من ال

تعاوين منوذج  ابستخدام  العربية  اللغة  بتعلم  الباحث  قام  فكر    سابًقا،  لنوع 
ويشعر الطالب مبزيد   أشهر،  ٣عند ممارسة التدريس يف املدارس ملدة    وزاوج وشارك

العربية اللغة  تعلم  يف  والنشاط  احلماس  عشرفصل  من  خاصة    من  قسم    احلادي 
املدرسة  املناهج يف    ةلذالك، أجرى الباحث مقابلة السيدة فتاتيح كنائبة رئيس   .الدين

يعين منهم  التعلم    دافعهناك عدة مشاكل يف    .ابليتار  ١الثانوية اإلسالمية احلكومية  
) ١  ، وهي:قسم الدين  فصل احلادي عشرمن  خاصة    اللغة العربية  مادةالطالب يف  

) Kelas Klinis() يدخل بعض الطالب إىل فئة إضافية  ٢ربية أقل جاذبية،  املواد الع
اللغة العربية نتائج  ٣الوظيفة املعينة أو قيمتهم منخفضة،   أل�م مل يعملوا يف مادة   (

 . KKMتعلمهم أقل من درجة النجاح أو  
  

 
6 Latifah and Nur Aviya, “Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share 

(TPS) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Bahasa Arab Di MI”, Al Ibtida: Jurnal 
Pendidikan Guru MI 5, no. 1 (2018): 85. 

7 Dedi, “Pengertian Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Menurut Para Ahli”, 
(https://dedi26.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 November 2021) 
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ابليتار، جيب    ١بناء على ما حدث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
التعاوين   التعلم  منوذج  بني  أتثري  هناك  هل  ملعرفة  البحث  وزاوج بشكل  إجراء  فكر 

العربية  تعلم  ال  عداف  على)  Think Pair Share(  وشارك اللغة  املدة  التعلم  يف  ونتائج 
اإلسالمية   الثانوية  الباحث  �،  لذالك ابليتار.    ١ومية  احلكاملدرسة  عنوان على  خذ 

 يف  ونتائجه دافع تعلم اللغة العربيةأتثري منوذج التعلم التعاوين على " يعينالبحث 

 ."ابليتار ١احلكومية اإلسالمية املدرسة الثانوية  

 أسئلة البحث .ب
يف    الطالب   علىهناك مشاكل  ،  استنادا إىل املقدمة السابقة ولتيسري الفهم

الثانوية   ونتائج    اإلفتقار إىلوهي    ابليتار  ١احلكومية  اإلسالمية  املدرسة  التعلم  دافع 
 : صاغ الباحث املشكلة على النحو التايل ،بناء على ما حدث . التعلم غري املثالية

لتعلم ا  دافععلى    فكر وزاوج وشارك  بشكلكيف أتثري منودج التعلم التعاوين   .١
الثانوية اإلسالمية احلكومية  اللغة   املدرسة  الدراسي   ١العربية يف  للعام  ابليتار 

 ؟ابستخدام أداة االستبيان ٢٠٢١/٢٠٢٢
 تعلم النتائج  على    فكر وزاوج وشارك  بشكل كيف أتثري منودج التعلم التعاوين   .٢

الثانوية اإلسالمية احلكومية  اللغة   املدرسة  الدراسي   ١العربية يف  للعام  ابليتار 
 ؟إلختبارابستخدام أداة ا ٢٠٢١/٢٠٢٢

 أهداف البحث .ج
 : يعين هدف البحثأما أ

التعاوين  ملعرفة   .١ التعلم  منودج  وشارك  بشكلأتثري  وزاوج  تعلم على    فكر  دافع 
العربية الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف    اللغة  الدراسي   ١املدرسة  للعام  ابليتار 

٢٠٢١/٢٠٢٢ . 
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تعلم النتاعج  على    فكر وزاوج وشارك  بشكلأتثري منودج التعليم التعاوين  ملعرفة   .٢
العربية يف   الثانوية اإلسالمية احلكومية  اللغة  الدراسي   ١املدرسة  للعام  ابليتار 

٢٠٢١/٢٠٢٢ . 

 حدود البحث .د

 فكر وزاوج وشارك  بشكليركز هذا البحث على منوذج التعلم التعاوين   .١
التعاوين كمتغري مستقل    هذا  عنوان .٢ التعلم  متغريان، ومها منوذج  البحث هناك 

 كمتغري التابع   ونتائجه اللغة العربية التعلم لتعلما دافعو 
البحثعيّ  .٣ هذا   ة ادياحلفصل  الو   ١الدين    قسمعشر    ةادياحلفصل  الهي    نة 

 ابليتار ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف ٣الدين  قسمعشر 
 هارة القراءة مبالباحث  يستخدم .٤
فريدريك ج. حسب  هي النظرية   هذا البحثتعلم املستخدمة يف  النظرية دافع   .٥

 ) Frederick J. Mc. Donald( ماك دو�لد
  م. روبرت  هي النظرية حسب    ا البحثتعلم املستخدمة يف هذالنظرية نتائج   .٦

  (Robert M. Gagne)ين ججا

 فوائد البحث .ه
 للمدرسة .١

التعاوين   التعلم  معرفة أتثري منوذج  وزاوج وشارك  بشكلمن خالل  على    فكر 
الطالب، مقدر أن يؤخذ يف إطار التدريب والتطوير   ونتائج التعلم  تعلمال  دافع

 املعنية.للمدرسة 
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 للمعلم .٢
فكر   بشكلالبصرية واملعرفة حول منوذج التعلم التعاوين لنوع    تستطيع أن ز�دة

 يف أنشطة التعلم. وزاوج وشارك
 للطالب  .٣

عملية   يف  ابمللل  يشعرون  وال  متحمسون  الطالب  وحتفيز  يصبح  التعلم. 
 الطالب أيضا للمشاركة يف أنشطة التعلم املمتعة.

 للباحث .٤
حمتمل حول   معرفيت كمعلم  لتطوير  ومعرفة جديدة  اسرتاتيجيات  إضافة خربة 

وكذلك   التعليم،  على  الطالب  حتفيز  لز�دة  املناسبة  حل  التعليم  ملعرفة كيفية 
هذا   نتائج  استخدام  أيًضا  ميكن  التعليم.  عملية  يف  كدليل    البحثاملشاكل 

 لبحث مماثل يف املستقبل.
 فروض البحث  .و

 صيغة الفرضية يف هذا البحث هي:
 H0  ونتائجه   دافع تعلم اللغة العربيةمنوذج التعلم التعاوين على    من: ال يوجد أتثري  

  ر.ابليتا ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف 
 H1  يف    ونتائجه  دافع تعلم اللغة العربيةمنوذج التعلم التعاوين على    من: يوجد أتثري

 ابليتار. ١الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسة 
 حتديد املصطلحات .ز

 البحث عدد من املصطلحات كما يلي: ايستخدم هذ
طالب   ٦-٤الذين يطلبون العمل من    متعلالمنوذج التعلم التعاوين هو منوذج   .١

يناقش الطالب يف جمموعات حلل مشكلة أو إكمال مهمة  يف كل جمموعة.  
 ويوجههم املعلم لتحقيق أهداف التعلم املتوقعة.
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املشاعر   .٢ بظهور  تتميز  اليت  الذات  يف  الطاقة  يف  تغيري  هو  التحفيز  أو  الدافع 
 :كما يليدافع التعلم   تصنيف مؤشرات  ٨الفعل لتحقيق األهداف.وردود 

 حرارة ورغبة يف النجاح  )١
 دافع وحاجة للتعلم  )٢
 آمال ومراد للمستقبل  )٣
 تقدير يف التعلم  )٤
 أنشطة مثرية يف التعلم )٥
 ٩. بيئة تعليمية مواتية، حىت يتيح الطالب ان يتعلم بشكل جيد )٦

) هي القدرات اليت ميتلكها ١٩٧٩(  Gagne and Briggsنتائج التعلم وفًقا لـ   .٣
 .الطالب كنتيجة ألنشطة التعلم وميكن مالحظتها من خالل أداء الطالب 

ونتائج التعلم هو العالقة بني التعلم  دافع التعلمأتثري منوذج التعلم التعاوين على  .٤
على   التعلمالتعاوين  تعلم    دافع  ونتائج  السلوك  من  يتضح  التعلم كما  ونتائج 

 منوذج التعلم.  هذا تغري بعد استخدامي يذالطالب ال
  

 
8 Frederick J. Mc. Donald, Educational Psychology, (Tokyo: Overseas Publications, Ltd,1959), 
hlm 77. 

9 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan, 
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 23. 
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 الدراسات السابقة  .ح
 سبقات البحوث املتنوعة، منها:

 ١اجلدوال 
 املقارنة بني الدراسة السابقة والدراسة الذي أدته الباحث

 ختالفات اإل التشبهات موضوع البحث  إسم الباحث/ة النمرة 

مرأة احلسىن.   .١
٢٠١٧  .
(رسالة 

ليسانس)  
اجلامعة  

اإلسالمية 
 احلكومية ميرتو

أثر تطبيق منوذج التعليم 
  NHTالتعاوين بشكل

على الدوافع إىل تعلم 
اللغة العربية لدى طلبة  
الفصل الثامن مبدرسة 

تربية املعلمني  
 اإلسالمية روضة القرآن 

 

يبحث عن  
البحث أتثري  
منوذج التعليم 
التعاوين لنوع 

NHT  على
الدوافع إىل تعلم  

 العربية اللغة 

هذا البحث هو  
يبحث عن أتثري  

منودج التعليم التعاوين  
على  NHTلنوع 

الدوافع مبدرسة تربية  
املعلمني اإلسالمية  

 روضة القرآن
 

مصفوفة.   .٢
٢٠١٩ .
(رسالة 

ليسانس)  
جامعة وايل  

سوجنو 
اإلسالمية 

 احلكوميةمسارانج

فعالية منوذج التعليم 
Think, Pair, Share 

(TPS)   لرتقية مهارة
الكالم لطالب الصف 
احلادي عشر مدرسة  
�ضة العلماء روضة 

املعلمني العالية  
اإلسالمية ودونج, 

 دمياك 

يبحث عن  
البحث فعالية  
منوذج التعليم 
التعاوين لنوع 

TPS   لرتقية
 مهارة الكالم

هذا البحث هو  
يبحث عن البحث  
فعالية منوذج التعليم 

TPS   لرتقية مهارة
الكالم مبدرسة �ضة 

العلماء روضة  
املعلمني العالية  

اإلسالمية ودونج, 
 دمياك 

أمحد فضيلة   .٣
مخسة.  
٢٠١٩ .

العالقة بني استيعاب  
املفردات وقدرة مهارة  

 الكتابة 

يبحث عن  
البحث العالقة  
بني استيعاب  

هذا االبحث هو  
يبحث ملعرفة العالقة  

بني استيعاب  
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(رسالة 
ليسانس)  

جامعة موال�  
مالك إبراهيم  

اإلسالمّية 
احلكومّية 

 ماالنج

دات وقدرة  املفر 
 مهارة الكتابة

املفردات وقدرة مهارة  
الكتابة يف املدرسة  
الثانويّة اإلسالمية 

  ٣احلكومّية 
 تولوجناجونج. 

فعل الباحث أصلي ومل يفعل من قبل. هناك العديد من  يالبحث الذي    
التعلم التعاوين بشكل فكر وزاوج وشارع يف تعلم اللغة منودج  اليت تستخدم    الدراسات 

بشكل ولكن ال يوجد حبث حول التعلم التعاوين  ،  العربية على كل مهارات أو دوافع
ة الثانوية  يف املدارس  ونتائجه  دافع تعلم اللغة العربيةالذي يفحص  فكر وزاوج وشارك  
 . ابليتار ١  اإلسالمية احلكومية
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 
 منوذج التعلم التعاوين املبحث األول:  .أ

 منوذج التعلم التعاوين  تعريف  .١
وهي  ابجلماعة  الدارسون  فيها  يشرتك  اليت  التعليمية  األساليب    احدى 

لعدد   التعليم اجلماعي، وفيه الدارسون املسؤلون عن القيام بتدريس املقرر الدارسي
األسلوب   حجم  ويعتمد  املواد.  حبيثمن  املقرر  طبيعة  على  يتعلمون   اجلماعي 

 ١٠. التالميذ أفراد اجلماعي يف وضع خطة الدرس والقيام ابلتدريس وتقومي
أشكال التعلم   وفقا لرومسان هو  )Cooperative Learning(  التعلم التعاوين

وعملهم  الطالب  تعلم  طريقة  خالل  تعاوين  من  بشكل  صغرية  جمموعات   يف 
أرب من  أعضاؤها  أشخاصويتألف  ستة  إىل  هي  عة  غري  ا مع  جمموعة  كل 

يف رومسان أبن التعلم التعاوين هو نشاط      (Sanjaya)جيادل ساجنا�  ١١.متجانسة
مجاعية. التعل   بطريقة  اليمنوذج  هبا   هو  تعاوينم  يقوم  اليت  األنشطة  من  سلسلة 

جمموعات    طالب ال ايف  احملددأللتحقيق  من   ١٢.ةهدف  تتكون    ٦إىل    ٤واليت 
الطالب يعمل  مث  طالب مع هياكل غري متجانسة يف جمموعة واحدة مًعا يف    ون 

 . جمموعات لتحقيق أهداف حمددة

  

 
 ١٦ ) ص١٩٨٣ (القاهرة: األخلو املصرية،  رشدي نبيل، وعلم العلوم : مسؤليات أساليب عمله، إعداده منو العلمي واملنهى ١٠

11 Rusman, Model–Model Pembelajaran (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 202. 
12 Ibid, hlm. 203 
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 خصائص التعلم التعاوين  .٢
رؤية هذا االختالف من  .  التعلم التعاوين خيتلف عن اسرتاتيجيات التعلم

التعل ايعملية  جمموعات.  يف  معا  العمل  عملية  على  تؤكد  اليت  املراد  ألم  هدف 
ال  هاقيقحت القدرة  املواد،  فقطتعلم  ليس  إلتقان  التعاون  من  عنصر  هناك   ولكن 

 ، فإن خصائص التعلم التعاوين هي:(Rusman) وفقا لرومسان .أيضا
 التعلم اجلماعي  )١
 اإلدارة التعاونية  بناء على )٢
 استعداد للتعاون )٣
 ١٣.مهارات التعاون )٤

 اجمليد كما يلي:خصائص التعلم التعاوين عند إبراهيم يف عبد 
 .تعلميعمل الطالب يف جمموعات لتحديد مادة ال )١
 متجانسة.  غري جمموعات  )٢
ممكناإ )٣ كان  والثقافات  ،  ذا  األعراق  خمتلف  من  اجملموعة  أعضاء  يتكون 

 واألجناس.
 . متنح اجلوائز للمجموعات وليس األفراد )٤

التعاوين يركز التعلم  على    بناًء على آراء اخلرباء أعاله، ميكن استنتاج أن 
مع   اجملموعة  يف  فرد  يتعاون كل  التعاوين،  التعلم  تنفيذ  اجلماعي.  التعاون  عملية 

ا لتحقيق  البعض  ال  .هدفألبعضهم  ليس يف اجملال   فقط، ولكن  دراسياهلدف 
 .أيضاً   عنصر التعاون يف فهم املادة هناك

  

 
13 Rusman, Op. Cit. h. 207. 
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 أنواع التعلم التعاوين  .٣
التعلم   يف  األساليب  من  خمتلفة  أنواع  وفقاهناك   لسوبرجيا�  التعاوين 

(Soprijono)  ،ما يلي:ك 
 أنواع التعلم التعاوين هي: .أ

١( Jigsaw 
٢( Think-Pair-Share 
٣( Number Heads Together 
٤( Group Investigation 
٥( Two Stay Two Stray 
٦( Make a Match 
٧( Inside-Outside Circle 
٨( Bambo Dancing 
٩( Point-Counter-Point 

١٠( The Power of Two 
١١( Listening Team 

 : فيما يلي أنواع الدعم التعاوين لتطوير التعلم   .ب 
١( PQ4R 
٢( Guided Note Taking 
٣( Snowball Drilling 
٤( Concept Mapping 
٥( Giving Question and Getting Answer 
٦( Question Student Have 
٧( Talking Stick 
٨( Everyone Is Teacher Here 
 ختمني الدرس  )٩

التعلم   أنواع مناذج  ال،  التعاوين أعالهاستنادا إىل  منوذج  على    باحثأخذ 
فكر   لنوع  التعاوين  النوع   .ستخدمامل حث  البكنموذج    وشارك  وجاز و التعلم  هذا 

جيب أن جيرؤ الطالب على  .  سيتم توجيه الطالب ليكونوا نشط يف عملية التعلم
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و آالتعبري عن   اجملموعات يرائهم  احلماس    حىت  نشط يف  الطالب  لدى  يف  يكون 
 . وحتقيق أهداف التعلم  تنفيذ التعلم

 خطوات التعلم التعاوين  .٤
من   العديد  ذكر  مراحل، كما  عدة  من  التعاوين  التعلم  خطوات  تتكون 

 اخلرباء أد�ه: 
 ٢.١اجلدول 

 بناء مجلة منوذج التعلم التعاوين 
 سلوك املعلم  املراحل 

 املرحلة األوىل: 
 Present goals and set 
حتقيق األهداف وإعداد   

 الطالب 

إعداد الطالب على  و  اشرح أهداف التعلم
 م ياستعداد للتعل

 املرحلة الثانية: 
 Present Information 
 تقدمي املعلومات  

 تقدمي املعلومات إىل الطالب شفهيا

 املرحلة الثالثة: 
 Organize students into  

learning teams   
 تنظيم الطالب يف فرق التعلم 

  كيفية تشكيل فريق التعلم  لطالب شرح ل
مساعدة اجملموعة على إجراء انتقال  و 

 فعال
 املرحلة الرابعة: 

Assist team work and study 
 مساعدة فريق العمل والدراسة 

مساعدة فرق التعلم أثناء أداء الطالب  
 لعملهم 

 : املرحلة اخلامسة
Test on the materials   

 ميو تق
 

م  ي مواد التعلاختبار معرفة الطالب حول 
 املختلفة
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 املرحلة السادسة: 
Provide recognition 

 إعطاء تقدير أو جائزة 

جنازات إلهود و اجلتطوير طرق لتعرف 
 ١٤األفراد أو اجلماعات 

 
 ٢.١اجلدول 

 خطوات التعلم التعاوين 
 أنشطة املعلم  مؤشر  مرحلة 

١. 
األهداف   حتقيق 

 وحتفيز الطالب 
مجيع   املعلم  اليت  ألينقل  التعلم  هداف 

الدرس يف  حتقيقها  الطالب يفحتو   يتعني  ز 
 على التعلم.

٢. 
ينقل املعلم املعلومات إىل الطالب مباشرة   تقدمي املعلومات 

 .أو من خالل القراءة

٣. 
يف   الطالب  تنظيم 

 جمموعات دراسية
كيفية تشكيل  :  لطالب على ااملعلم  يشرح  

ومسا الدراسة  جمموعة  جمموعات  عدة كل 
 . على إجراء انتقال فعال

٤. 
جمموعات  توجيه 

 العمل والتعلم 
الدراسة جمموعات  املعلم  عندما   يوجه 

 . عمليقومون ابل

٥. 
حول املواد    مييقوم املعلم بتقييم نتائج التعل ميو تق

تعلموهالذي   تقدمي أو   ما  جمموعة  كل 
 .معمله

٦. 
املعلم عن طرق   منح اجلوائز  أو  يبحث  اجلهود  لتقدير 

 ١٥. نتائج التعلم للفرد أو اجملموعة

 
14 Agus Suprijono, Op. Cit. h. 84. 
15 Abdul Majid, Op. Cit. h. 179. 
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استنتاج أن اخلطوات   Cooperative  بناء على رأي اخلرباء أعاله، ميكن 

Learning   الطالب وإعداد  إيصال األهداف  الطالب   تتكون من مرحلة   وتنظيم 
فرق  و  يف  املعلومات  والتعلو   التعلمتقدمي  العمل  فريق  ومنح    والتقييمم  يمساعدة 

 اجلوائز. كل مرحلة هناك أنشطة املعلمني اليت تصاحب املرحلة.
 ك شار وج و از و  فكربشكل   التعلم التعاوين ودجمناملبحث الثاين:  .ب

 شاركوج و ا ز و  فكربشكل   التعلم التعاوين  منودج فهمم .١
التعاوين  اجلامع  هو  التعلم  من  وزمالؤه  ليمان  وضعتها  اليت  ة  النموذجية 

.Maryland    .الطالب معرفة  لتدريب  مفيدة  التعلم  وزاوج  أبهذا  فكر  سلوب 
جيدة  شاركو  اإلجرأت  األسئلة،  .لدي  وجييب  للتفكري،  وقتا  الطلبة    يعطي 

قادرة    ويساعد كل منهما اآلخر. من خالل هذه الطريقة يرجى الطلبة أن تكون
 ١٦.ينتعاو  البعض يف جمموعات صغرية بشكل همىل بعضإمعا وحيتاج  على العمل

"ي ،  )Thinking(فكر   بـ  التعلم  هذا  مشاكل    عطييبدأ  أو  أسئلة  املعلم 
يطلب املعلم ،  )Pairing(  زاوج.  حول الدرس الذي جيب أن يفكر فيه الطالب"

جيتمعوا   أن  الطالب  (  لمناقشة.ل  همزواج أبمن  نتائج توزيع  )  Sharingشارك 
 ١٧.املناقشة من كل جمموعة على جمموعات أخرى يف الفصل

بشكل التعاوين  التعلم  و   منودج  وزاوج  مع   شاركفكر  بسيطة  تقنية  هو 
أن يستطيع الطلبة لرتقية تذكر بعض املعلومات.    شاركوزاوج و   فوائد كبرية. فكر

الطالب لت  يتعلم  األفكار  ويبلغ  اآلخرين  الطالب  وي  شاركمن  الفصل  عطى  أمام 
 ة.الطلبة الفرص

 

 
16 Lie, Anita, op.cit., p.57 
17 Suci Andayani, Sonja V.T. Lumowa, and Didimus Tanah Boleng, “Pengaruh Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan Talking Stick Terhadap Motivasi Dan Hasil 
Belajar Kognitif IPA Biologi Siswa Kelas VII SMP”, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan 
Pengembangan 1, no. 11 (2016): 2200. 
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 شارك فكر وزاوج و  التعاوين بشكل  خطوات منوذج التعلم .٢
  :وهوحسب عبد اجمليد  شاركفكر وزاوج و  بشكلخطوات التعلم التعاوين 

 Thinking :األوىلاملرحلة  )١
من  يطلب  مث  ابلدرس،  تتعلق  مشكلة  أو  سؤاالً  املعلم  يعطي 

 . مستقل لفرتة زمنية معينةالطالب التفكري يف السؤال أو املشكلة بشكل 
 Pairing املرحلة الثانية: )٢

املعلم   الطالب  يطلب  املرحلة   التفكري   ناقشةمب  لألزواجمن  يف 
إذا كانت    أن يشاركون اإلجاابت الطالب  �مل  يف هذه املرحلة  .  األوىل

دقائق    ٥-٤عادة يعطي املعلم    هناك أسئلة أو مشاكل جيب حتديدها،
 . ألزواجل

 Sharing الثالثة:املرحلة  )٣
األزواج   من  املعلم  يطلب  النهائية،  املرحلة  نتائج  مليف  شاركة 

 ١٨. ابلتناوب  املناقشة مع الفصل أبكمله

التعاوين التعلم  منوذج  أن  استنتاج  أعاله،  الوصف  على    بشكل  بناًء 
) الذي يقوم Thinking(  فكرأ)    حمددة.  له ثالث مراحل  شاركفكر وزاوج و 
أي املناقشة مع األصدقاء أو  ) Pairing( زاوج ب)   بشكل فردي،به الطالب 

مًعا النتائج  الستخالص  نتائج  Sharing(شارك  ج)   ،  الشركاء  إبالغ  أي   (
 املناقشة جلميع األصدقاء يف الفصل.

  

 
18 Abdul Majid, Op. Cit. h. 191-192. 
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 شارك فكر وزاوج و بشكل  التعاوينمنوذج التعلم مزا� وعيوب  .٣

 شارك وج و از و فكر  التعلم منوذج مزا�بعض 
 الطالب قادرون على حل املشاكل  )١
 لطالب اإلجابة على األسئلةيستطيع ا )٢
 لرتقية مهارة الكالم من مناقشات ب يستطيع الطال )٣
 ترقية مهارة التفكري بشكل فردي أو جمموعات  )٤
 حيتاج وقتا طويال  )٥
 . ٦-٤يف جمموعات صغرية تتكون من  الب يف التعلم التعاوين، يتعلم الط )٦

 : شاركوج و افكر وز  التعلم منوذجبعض عيوب 
 ليس السهل  طريقة تفكريهم لتكون منهجيةعلى  الطالب  تنظيم )١
 أتيت األفكار أقل  )٢
 يؤثر عدد الطالب الفرديني على تكوين اجملموعات )٣
 ري ثعدد اجملموعات املشكلة ك )٤
 تعتمد على الشريك )٥

 لتعلم ادافع املبحث الثالث:  .ج
 فهم دافع التعلم م .١

دو�لد ماك.  فريدريك  ال)(Frederick Mc. Donald  حبسب  هو    دافع، 
تغيري يف طاقة الشخص يتميز بظهور "املشاعر" ويسبقه استجابة لوجود هدف.  

 : عناصر أساسية ٣ووفقا له، فإن هذا الدافع حيتوي على 

يف كل  بالدافع  يبدأ   )١ الطاقة  بعض .  البشرتغيري  سيجلب  الدافع  تطوير 
النظام الطاقة يف  يتعلق ابلتغيري يف  ،  ”Neurophysiological“  التغيريات  ألنه 

 سوف تؤثر على األنشطة البدنية البشرية.، الطاقة البشرية
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ب )٢ الدافع  احلالة.  )Feeling(  املشاعر  ظهور يتميز  هذه  ذات   ،يف  هو  الدافع 
لقضا�   و الالصلة  حتدد   )Afeksi(  رحيمةالنفسية  أن  ميكن  اليت  والعاطفية 
  السلوك البشري.

اإلنسان،ينشأ   )٣ داخل  من  ينشأ  ظه  الدافع  أو    بسببره  و لكن  استفزاز 
 19اهلدف. يعين تشجيع من وجود عناصر أخرى

عنصرين له  الداخلي  هو  الدافع  واملكون    (Inner Component)  املكون 
حالة من  و  الداخلي هو تغيري يف الشخصاملكون  .(Outer Component) اخلارجي

املكون اخلارجي هو ما يريده اإلنسان، واهلدف منه  .  النفسي  قلقعدم الرضا وال
 ٢٠يصبح اجتاه سلوكه. 

 أنواع دافع التعلم .٢
 : يعين .الدافع �يت من وجهة نظر خمتلفة

 الدافع من أساس تكوينه )١
 دافع الفطري  .أ

الوالدة منذ  حيمل  الذي  الدافع  ،  )Physiological Drives(  هو 
 . لذلك الدافع موجود دون دراسته

 دافع املكتسب  .ب 
الدراسة.هو   ينشأ من  الذي  بيئة    الدافع  يعيشون يف  البشر  ألن 

 ٢١تشكيل الدافع. حىت اجتماعية مع البشر اآلخرين

  

 
19 Sardiman A.M., Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1986), hlm. 73-74. 
20 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 159. 
21 Sardiman A.M., Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1986), hlm.86. 
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 Marquis  و  Woodworthوفًقا ل نوع الدافع )٢
 دافع العضوي .أ

 .للشرب واألكل والتنفس والعمل والراحةاحلاجة : على سبيل املثال
 دافع الطوارئ  .ب 

اجلهاد  و   الرغبة يف االنتقامو   نقاذ النفسإل  احلاجة:  على سبيل املثال
 .إلصطاداو 

 دافع املوضوعي  .ت 
 .هتمامإلا تطويرو  ف والتالعبستكشا لإلاجة : احلعلى سبيل املثال

 دافع اجلسدي والروحي  )٣
ا إىل    خلرباءعديد  الدافع  أنواع  اجلسدي يصنفون  دافع  ومها  نوعني، 

الدافع الروحي هو  . بينما  نفسالو الغرائز  و   املثال: ردود الفعلي.  ودافع الروح
 : اإلرادة يف كل إنسان خالل أربع حلظات  .اإلرادة

 حلظة ظهور العقل  .أ
  شاب ميارس الر�ضة بنشاط ملواجهة منافسة يف مدرسته،:  املثال
سريجع الضيف    والدته ملساعدة ضيف يف شراء تذكرة ألن   ولكن طلبتْ 

بسبب احرتام الضيف أو  يعين    الرغبة تتغري لسبب جديد  ٢٢.إىل جاكرات
 .والدته على طاعة

  

 
22 Ibid, h. 88. 
 



١٩ 
 

 
 

 حلظة االختيار  .ب 
قرار من عدة   اختيارمث    الوضع يف وقت البدائل اليت تسبب القلق

 . بدائل للقيام
 حلظة القرار .ج

 قرارا للعمل عليه.والبديل املختار يصبح 

 حلظة تكوين اإلرادة .د
 تصرف. للهناك رغبة ف، ابلتنفيذ إذا كان شخص ما قد حدد قرارا

 دافع الداخلي واخلارجي  )٤
 دافع الداخلي  .أ

 األشياء والظروف اليت أتيت من داخل الطالب هو    دافع الداخلي 

تشجع أن  ميكن  التعلم  هماليت  إجراءات  اختاذ  الداخلي .  على    دافع 
 ٢٣.مشاعره من احلب واحلاجة للموادللطالب يعين 

 اخلارجي دافع  .ب 
دافع اخلارجي هو الدافع الذي �يت من خارج الشخص (البيئة) 

ينشأ هذا النوع من الدافع بسبب   ٢٤.لفعل شيء بسبب اإلكراه اخلارجي
دعوة بسبب  أو  الفردي،  أمر  ،التأثري  اآلخرين،  ،  أو  من  إكراه   حيت أو 

 ٢٥. يريد أن يفعل شيًئا أو يتعلم
  

 
23 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1997), hlm. 134. 
24 Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi (Jakarta: Rineka Cipta,1999), hlm. 161. 
25 Chalijah Hasan, Dimensi-dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h.145. 
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 مبادئ الدافع  .٣
 على النحو التايل: دافع طرح مبادئ ال )Kenneth H. Hover( هـ. هوفر تكين
 الثناء أكثر فعالية من العقاب  .أ

 الطالب لديهم احتياجات نفسية معينة جيب تلبيتها .ب 
لية من الدافع الذي جيرب من  الدافع الذي �يت من داخل الفرد هو أكثر فعا .ج

 اخلارج 
 آلخرينإىل اينتشر بسهولة  دافعال .د
 الدافع سيحّرك فهم واضح لألهداف .ه
 أتثري اجملموعة أكثر فعالية يف ز�دة دافع التعلم من إكراه املعلم .و
 تقنيات وعمليات التدريس املختلفة فعالة يف احلفاظ على اهتمام الطالب .ز
 ٢٦صعوابت يف التعلم.القلق الشديد يسبب  .ح

 نتائج التعلم املبحث الرابع:  .د
 مفهوم نتائج التعلم  .١

) هي القدرات اليت ميتلكها  ١٩٧٩(  Gagne and Briggsنتائج التعلم وفًقا لـ  
 .الطالب كنتيجة ألنشطة التعلم وميكن مالحظتها من خالل أداء الطالب 

 وهي: وفًقا جلاين، هناك مخس فئات من نتائج التعلم
 ة دهنيةمهارا .أ

 ترتبط هذه املهارة مبعرفة "كيفية" تنفيذ أنشطة التعلم. 
 دهنية اإلسرتاتيجية ال .ب 

وحتديد   ابلتعلم  للطالب  تسمح  حيث  للغاية  مهمة  املهارة  هذه 
 األشياء أبنفسهم. 

  

 
26 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 163-166. 
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 املعلومات الشفهية .ج
 التعلم يف شكل معلومات شفهية ومعرفة. نتائجوهي 

 مهارات قيادة  .د
التعلم   خمرجات  والكتابة وهي  القراءة  مثل  ابحلركات  املتعلقة 
 والتحدث وما إىل ذلك. 

 االجتاهات .ه
أو    هي اإلجيابية  ابلقيم  املتعلقة  املنفصلة  التعلم  خمرجات  شكل 

 ٢٧السلبية ألشخاص آخرين أو أشياء أو مواقف.
 : )learning actين أن هناك مثاين مراحل يف فعل تعليمي (جيقرتح جا

جيب أن يكون الطالب دافًعا  : (motivatim phase)دافع مرحلة ال .أ
 عطاء األمل يف مكافأة التعلم إب للتعلم

 apperehending phase)(التقدمي مرحلة  .ب 
 (acquisition phase)كتساب مرحلة اال  .ج
االستبقاء .د املعلومات  (retentim phase)مرحلة  نقل  جيب   :

ط الذاكرة  إىل  املدى  قصرية  الذاكرة  من  حديثًا  ويلة  املكتسبة 
 املدى. 

 ) (recall مرحلة االستدعاء .ه
 مرحلة التعميم  .و
 : جيب على الطالب إثبات أ�م تعلمواظهرةمرحلة امل .ز
 إلستجابةمرحلة ا .ح

  

 
27 Winkel, W.S. Psikologi Pengajaran (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 101. 
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أو  أنه يعتقد أن نتائج التعلم تتأثر بدوافع التعلم العالية    بحثتشري نتائج ال
املنخفضة. إلظهار نتائج التعلم العالية أو املنخفضة أو اجليدة أو السيئة اليت حققها  

الطرق اليت ميكن استخدامها هي إعطاء درجة الطالب، هناك عدة طرق.   إحدى 
 ٢٨.للقدرات أو املهارات اليت ميتلكها الطالب بعد املشاركة يف عملية التعلم

 التعلم  العوامل املؤثرة يف نتائج .٢
 التعلم إىل فئتني، ومها: نتائجم العوامل اليت تؤثر على تنقس 

 العوامل الداخلية .أ
العوامل الداخلية هي العوامل اليت أتيت من داخل الفرد وميكن أن 

 . تؤثر على نتائج التعلم الفردية
 ارجية اخلعوامل ال .ب 

االجتماعية  البيئة  من  أتيت  اليت  العوامل  هي  اخلارجية  العوامل 
 ٢٩. االجتماعيةوالبيئة غري 

عدة  الطالب  تعلم  نتائج  اخنفاض  سبب  يكون  أن  ميكن  عام،  بشكل 
) ذلك  مبا يف  (١عوامل،  الطالب،  لتعلم  احلماس  نقص  التعلم،  ٢)  مرافق  نقص   (

 .عليم) املعلمني أقل محاًسا يف الت٤غري فعالة، ( ) استخدام طرق التعلم٣(

 معايري نتائج التعلم  .٣
 :ما يليك  ٢٠١٦لعام  ٢٣رقم  Permendikbudتتضمن معايري التقييم املكتوبة يف 

 جانب التقييم  )١
التقييم حلصول على معلومات حول اجتاهات أو سلوك  :  جانب املوقف •

 الطالب 
 التقييم لقياس مستوى إتقان الطالب للمعرفة املقدمة: جانب املعرفة •
 الطالب على حل املشكالتالتقييم لقياس قدرة : جانب املهارة •

 
28 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 37 
29 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: CV Rineka Cipta, 2002), h. 3-144 
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 مبدأ التقييم  )٢
 بيا�ت التقييم حسب قدرة الطالب : موافق •
 ليس بسبب عامل الذاتية   معايري التقييم واضحة ووفق اإلجراءات : جتّرد •
املستوى :  عادل • حسب  يطبقه  ألنه  واحد  طرف  التقييم  يفيد  ال 

 التعليمي
 املهتمةمعروف لألطراف  اإلجراءات واملعايري وأساس التقييم: جهرا •
 يتم تنفيذ التقييم بشكل خمطط ووفًقا للخطوات: نظامي •
 يغطي التقييم مجيع الكفاءات : ملّيا •
 التقييم على أساس حتقيق الكفاءات احملددة سلفا : لديك مرجع •
 نتائج تقييم موثوقة : موثوق •
 التقييم وعملية التعلم ال ينفصالن : مدمج •

 استمارة التقييم  )٣
التقييم، وهي التقييم من قبل املعلمني، أو التقييم من قبل  هناك ثالثة أنواع من  

 الوحدات التعليمية، أو التقييم من قبل احلكومة.
 تقنية التقييم  )٤

 األسلوب املتبع إلجراء تقييم متكامل لتحقيق معايري كفاءة اخلرجيني. 
 إجراء التقييم  )٥

 واملهارات. يتضمن إجراء التقييم تقييم جوانب املواقف واملعرفة 
 أداة التقييم  )٦

وأدوات  املعلمني،  قبل  التقييم من  أدوات  التقييم إىل ثالثة وهي  أدوات  تنقسم 
 التقييم من قبل الوحدات التعليمية، وأدوات التقييم من قبل احلكومة. 
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 : اللغة العربية املبحث اخلامس .ه
 مفهوم اللغة العربية  .١

لتوسيع   املهمة  التصال  ألة  هي  أنواعاللغة  يف  والفهم  واملعارف   املعاملة 
 العلوم. وهي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، واليت يتعارف

 ٣٠. ا، من أجل حتقيق االتصال بعضهم ببعضهتأفراد ذو ثقافة معينة على دالال
لغة   هي  بل  اإلجنليزية  اللغة  مثل  العاملية  اللغات  إحدى  العربية  واللغة 

بل  ويعترب   القرآن اإلسالمية  املدارس  تدرسها  فلذلك  دينية.  لغة  املسلمون  ها 
وتدرس اللغة البد أن يشمل على    املدارس العامة يف الدول اإلسالمية.  تدرسها

 أربعمهارات وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
العامل، نظر  يف  وإحلاحها  أمهيتها  العربية  اللغة  لالتصال    أظهرت  مصدر  وهو 

واآلن أصبحت اللغة العربية لغة تتماشى مع لغات   والتفاعل يف احملافل الدولية.
األخرى. يف    ٣١العامل  مهم  ودور  عالية  مكانة  هلا  العربية  اللغة  أن  يثبت  وهذا 

 .العامل

  

 
 ٦٢ص ) ١٩٩٨رشدي أمحد طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي، (القاهرة: دار الفكر العريب،  ٣٠

31 Siti Bahriah Dkk. Afaq ‘Arabiyyah. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 2 
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 لث الفصل الثا
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه  .أ

علمية   طريقة  هي  البحث  واستخدام  طريقة  لغرض  بيا�ت  على  للحصول 
هي  ٣٢.حمدد املستخدمة  البحث   نهج كمي.م مع    Quasi Eksperimen  طريقة 

يف    ي هتدف إىل حتديد أتثري العالج على اآلخرينذال  البحث التجرييب هو البحث
للرقابة. خاضعة  من    Quasi Eksperimen  ظروف  تطوير   True Eksperimenهي 

 ، يتم أخذ املوضوع عشوائيا.True Eksperimenولكن يف 
هو   املستخدم  البحث  وهو    Non-equivalent Control Group Designنوع 
البحث طريقة  أشكال  من  التصميم  .  Quasi Eksperimen  شكل  هذا  يستخدم 

يعطى بحث ال ااجملموعة التجريبية يف هذ جمموعتني، اجملموعة األوىل كمجموعة جتريبية.
واجملموعة  . شاركال منوذج التعلم التعاوين من نوع التفكري الزوجطبيق العالج يف شكل ت
ابستخدام منوذج الرب�مج  ، مت إعطاء العالجبحثال ا. يف هذضابطةالثانية كمجموعة 

 ). Cooperative Script( النصي التعاوين
 عينته جمتمع البحث و  .ب

من   تتكون  اإلمجال  والية  هو  البحث  صفاتجمتمع  هلا   كائنات/مواضيع 
املستخلصة  وخصائص االستنتاجات  �خذ  مث  لبحثها  الباحث  حيددها   ٣٣.معينة 

البحث يف هو    وجمتمع  البحث  وعشر هذا  احل   ن و ثالثة  الفصل  قسم   ادية عشرطلبة 
 يف املدرسة الثانوية  ٣  قسم الدين  ادية عشر احلطلبة الفصل    إثنان وعشرونو   ١الدين  

 ليتار. اب ١اإلسالمية احلكومية  

  
 

32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3. 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R%D (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 
80. 
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 ٣و ١بيا�ت طالب الصف احلادي عشر املتخصصني يف الدين 

 عدد الطالب الفصل 

XI  ٢٣ ١الدين 

XI  ٢٢ ٣الدين 

 ٤٥ اجملموع اإلمجايل

 املصدر: اإلدارة
البحث جمتمع  وخصائص  عدد  من  هو جزء  البحث  البحث  العينة    ٣٤. عينة 

مدار  تستخدم اللتقاط    Purposive Sampling  .Purposive Samplingاملستخدمة هو  
هدف    البحث أساس  على  ولكن  املنطقة  أو  التعسف  أو  الطبقة  أساس  على  ليس 

هذ  ٣٥.حمدد عينبحثال  ا يف  الباحث  أخذ  عشر احل  فصلال  من  ة،  الدين    ادية  قسم 
ا كانت العينة يف هذليتار.  اب  ١اإلسالمية احلكومية    يف املدرسة الثانويةاألول والثالث  

شخًصا من الفصل احلادي عشر من  ٢٣طلبة، تتكون من  مخسة وأربعونهو  البحث
 . ٣شخًصا من الفصل احلادي عشر الدين  ٢٢و    ١الدين 

 متغري البحث .ج
البحث ماذاحمور  أم  البحث  موضوع  هو  ال  ٣٦.متغري  هذه  هناك    بحثيف 

متغري اليت     وه  Independent)(  متغري مستقل.  متغري اتبعو   مها متغري مستقلمتغريان،  
ال   أو  تؤثر املتغري  تغيري يف  ا  .تابعسبب  تعطى رمزا كمتغري    ملستقلاملتغري  ما  . Xعادة 

متغري  ممتغري    و ه)  Dependent(  اتبع متغري   أو �جتة عن  املتغريمستقلتأثر    التابع   . 
 . Yعادة ما تعطى رمزا كمتغري 

 
34 Ibid, hlm. 81. 
35 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 20. 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013), hlm.161. 
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 يلي: صل على متغري البحث كما حي، بحثال ايف هذ
 ونتائج التعلم  تعلملاالدافع :  ) Yاملتغري التابع ( .١

 Think-Pair-Share)( : منوذج التعلم التعاوين )Xاملتغري املستقل ( .٢

املستقل ( املتغري  العالقة بني  التابع (Xأتثري  واملتغري   (Y(   النحو ميكن وصفها على 
 التايل: 

X Y 

 معلومة: 
X وج وشارك از و ر فكم التعاوين لنوع ي= منوذج التعل 

Y  ونتائج التعلم  تعلملل= الدافع 
 مجع البيا�ت  أسلوب .د

ه  أسلوب  البيا�ت  على   أسلوب   ومجع  لإلجابة  الالزمة  البيا�ت  جلمع 
البحث. مشكلة  هذ  أسلوب  صياغة  يف  البيا�ت   ابستخدام   بحثال  ا مجع 

 . واإلختبار االستبيا�ت والواثئق
 ستبيانالا .١

توفري خالل  من  البيا�ت  جلمع  تقنية  هو  من    االستبيان  قائمة  نشر  أو 
،  مث قائمة األسئلة/البيا�ت ميكن أن تكون مفتوحة.  للمدعى عليه  األسئلة/البيا�ت 

وهي  ،  وميكن أن تكون مغلقةمن قبل الباحث    أي إذا مل يتم حتديد اإلجابة مسبقا
 قبل الباحث.اإلجاابت البديلة اليت مت حتديدها مسبًقا من 

 توثيق ال .٢
حول األشياء    طريقة جلمع البيا�ت من خالل البحث عن البيا�ت التوثيق هو  

املتغريات يف شكل مالحظات  والنقوش وحماضر   أو  والصحف واجملالت  القيم  نص 
، الواثئق اليت يريد هذا البحثيف    ٣٧.االجتماعات وجداول األعمال وما إىل ذلك

نتائج البحث يتم   قائمة أبمساء الطالب يف كل فصل  هي  الباحث أن تدعم  الذين 
 

37 Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h. 274. 
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كمستجيبني الداعمة استخدامهم  الواثئق  بعض  من   وكذلك  بيا�ت  وكذلك 
 أو احملفوظات املتعلقة هبذا البحث. مالحظات املعلم

 االختبار  .٣
مةاملوحدة، ظهو اإلجراء املنهجي الذي إجراؤه يف شكل الوظيفة املن االختبار

تعطي   للعمل عليها،أو اإلجابة مث  التحليل  اليت تصبح وحدة  أو اجملموعات  لألفراد 
عليها، أو االستجابة هلا سواء كتابيا أو شفهيا أو فعال . ميكن أيضامعىن االختبار 

ومعرفة الكفاءات،  لقياس  تستخدمها  اليت  متارين  أو  أسئلة  وطبيعة   هو  الذكاء، 
القبلي واالختبار   الباحث االختبارالشخص أو اجملموعة. يف هذا البحث، تستخدم  

يف الثامن  الصف  يف  الطالب  مفردات  استيعاب  لبحث  الثانوية    البعدي  املدرسة 
احلكومية   شكل  .ابليتار  ١اإلسالمية  يف  البيا�ت  مجع  خالل  االختبار،   من 

االختبار يف  الطالب  قيمة  شكل  يف  البيا�ت  على  الباحث  القبلي   ستحصل 
وأما البعدي.  أسئلة  واالختبار  عدة  الطالب  إبعطاء  هي  البيا�ت  مجع  يف    طريقة 

 شكل االختيار من متعدد يف االختبار القبلي واالختبار البعدي.
 البيا�ت مصادر  .ه

ومها نوعان،  هلا  البيا�ت  فإن  املصدر،  والبيا�ت    بناًء على  البيا�ت األولية 
علي  الثانوية. احلصول  مت  اليت  البيا�ت  هي  األولية  املصدر البيا�ت  من  مباشرة   ها 
وسطاء(  األصلي حصل .  )بدون  اليت  البحث  بيا�ت  هي  الثانوية  البيا�ت  بينما 

 . عليها الباحث بشكل غري مباشر من خالل وسطاء
هذ يف  البيا�ت  نوع  األولية.  بحثال  ايستخدم  األولية   البيا�ت  البيا�ت 

البيا�ت .  وتوثيق ومقابلة  الطالب الب ونتائج إختبار  مأخوذة من نتائج استبيان الط
ملعرفة حجم مستوى   .توثيقوال  واإلختبار  مأخوذة أبسلوب االستبيانبحث  الا  يف هذ

العربية اللغة  لتعلم  التعاوين  الدافع  التعلم  منوذج  حول  الطالب  ستخدم ا  ،وإجاابت 
 .الباحث أيضا االستبيا�ت جلمع البيا�ت 



٢٩ 
 

 
 

أسل الباحث  استخدم  ذلك،  إىل  املعلمني  ابإلضافة  أحد  مع  املقابلة  وب 
ميكن أن تؤثر أو ال تؤثر على دافع تعلم الطالب   ملعرفة التعلم التعاوين   كمستجيب

 . يف املواد العربية
 أدوات البحث .و

هذا االستبيان هو أداة  .  األداة املستخدمة يف هذا البحث عبارة عن استبيان
ملعلومات فيما تتعلق تستخدم للحصول على ا  اليت   بيا�تأو  حبث يف شكل أسئلة  

 مكتوبة. ابآلراء واآلمال والرغبات واملعتقدات وما إىل ذلك 
هذا ليكرت مب  بحثال  استخدم  حيتوي )Skala Likert(  قياس  مقياس  وهو   ،

 ٣٨:على مخسة مستو�ت من اإلجاابت، مبا يف ذلك 
 ) SS: موافق بشدة (٥الدرجة  .١
 ) S( موافق: ٤الدرجة  .٢
 )CS(الكايف: موافق ٣جة در ال .٣
 ) KS( : خنتلف٢الدرجة  .٤
 )TS( : خنتلف بشدة١الدرجة  .٥

الذي سيختاره املستجيب ،  موافق متاًما ، موافق،  موافق بشدةبدءا من    الرد 
،  ٥  حصل على درجة  ،  وضعي  إذا كان السؤال/البيان.  خنتلف بشدة، حىت  خنتلف

 . ٥، ٤، ٣، ٢، ١حصل على درجة  ، وإذا كان السؤال/البيان سليبّ  .١، ٢، ٣، ٤
 : وأداة البحث على النحو التايل

 

  

 
38 Singgih Santoso, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik (Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo, 2001), hlm. 269. 
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 ٣.١اجلدول 
 منوذج التعلم التعاوين شبكة أدوات االستبيان

 عناصر السؤال  مؤّشر متغري فرعي متغري رقم 
 التعلم التعاوين  ١

 (أنيتا يل)

Think Pair 
Share الرتابط اإلجيايب   .١

بني الطالب مع  
 بعضهم البعض. 

 
هناك مسؤولية   .٢

 فردية
 
 مقابلةفرصة  .٣

 ومناقشة 
 

قدرة على   .٤
بني   التواصل
 األعضاء

 
تقييم عملية   .٥

  العمل اجلماعي
 ونتيجة للتعاون.

٣، ٢، ١ 
 
 
 
٦، ٥، ٤ 
 
 
٩، ٨، ٧ 
 
 

١١، ١٠  ،
١٢ 

 
 

١٤، ١٣  ،
١٥ 

 االستبيان الكامل موجود يف املرفق
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املؤشرات  أسئلة  من بعض هذه  بيا�ت   سيكون يف شكل  اليت حتتوي على 
عليها كل   الرد  هذ  جميب،سيتم  يف  اجمليبني  هو  خاصة  البحث  الصف  ا  طالب 

 ابليتار. ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ١احلادي عشر الدين 

 ٣٫٢اجلدول 
 اللغة العربية  شبكة أداة االستبيان الدافع للتعلم

متغري   متغري رقم 
 فرعي

 سليب إجيايب  مؤّشر
 

عدد  
 األسئلة

الدافع  الدافع ١
 الذايت 

ابلدروس ألنين أريد  سعيد 
 احلصول على املعرفة 

٢ ٢ ١ 

استعداد الطالب للقيام    
بفروض للحصول على 

 درجات جيدة

٢ ٤ ٣ 

، ٥ توعية الطالب ابلتعلم    
٦ 

٣ ٧ 

توعية الطالب بعدم     
 الغش 

٨ ،
٩ 

٣ ١٠ 

التشجيع على التعلم من    
 األهل أو األصدقاء

١١  ،
١٢ 

٣ ١٣ 

 ٢ ١٥ ١٤ اإلجناز دافع لتحقيق    
 ١٥ أسئلة  مجلة

 االستبيان الكامل موجود يف املرفق



٣٢ 
 

 
 

سيتم  عبارات  على  ستحتوي  أسئلة  إىل  املؤشرات  هذه  بعض  حتويل  سيتم 
وال  مستجيب،  قبل كل  من  عليها  هذ  اإلجابة  يف  املبحوثني  الفصل ا  سيما  طلبة 

 ليتار. اب١اإلسالمية احلكومية  قسم الدين يف املدرسة الثانوية ادية عشراحل
 حتليل البيا�ت أسلوب .ز

لتحديد   البيا�ت  التعاوين   هلاستخدام حتليل  التعلم  هناك أتثري بني منوذج 
م أنشطة حتليل  قسّ ي ، يتم  ا البحثيف هذ .نتائج تعلم اللغة العربيةو تعلم  العلى الدافع  

البيا�ت.  (االستدالل)  اختبار إحصائي  يفعلوهي  ،  البيا�ت إىل قسمني  ووصف 

ابلنسبة للحساابت اإلحصائية، يستخدم الباحث تطبيًقا، وهو اإلحصاء ابستخدام  
 .Windowsلنظام التشغيل  SPSS 23.00بر�مج 

 : فيما يلي خطوات يف حتليل البيا�ت 
 اختبار االفرتاض الكالسيكي .١

هو اختبار    بحثالهذا  اختبار االفرتاض الكالسيكي املستخدم يف  
 .احلالة الطبيعية واختبار التجانس واالختبار اخلطي

 اختبار احلالة الطبيعية  .أ
أو  العادية  البيا�ت  تتبع  العينة  بيا�ت  إذا كانت  ما  الختبار 

عنها اختبار    تنحرف  استخدام  ومع  .  Kolmogorov-Smirnovميكن 
يف   إذا  ذلك،  ما  ملعرفة  حساابت  إبجراء  فقط  سنقوم  املناقشة،  هذه 

التوزيع  عن  تنحرف  أو  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيا�ت  جمموعة  كانت 
   ، وهي:)X2( الصيغة املستخدمة هي صيغة مربع تشي الطبيعي.

)2𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ−𝑓𝑓Σ(= X2 
𝑓𝑓ℎ 

 معلومة: 
X2 = Nilai chi kuadrat  
fh = Frekuensi harapan  
fo = Frekuensi observasi (kenyataan) 
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 اختبار اخلطية  .ب 
إذا   ما  الختبار  يستخدم  إحصائي  أسلوب  هو  اخلطية  اختبار 
عالقة   هلا  التابع)  واملتغري  املستقل  (املتغري  متغريين  بني  العالقة  كانت 

القيام عندما يريد الباحث    مت إجراء اختبار اخلطية  خطية أو غري خطية.
 . ملعرفة شكل العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع ابحندار

 اختبار االحندار  .٢
يسمى   يهدف االحندار إىل فحص أتثري متغري واحد مع متغري آخر.

التابع املتغري  املتأثر  يؤثر  )Dependent(  املتغري  الذي  املتغري  يسمى  بينما   ،
املستقل ومتغري  االحندا.  )Independet(  ابملتغري  واحد  اتبع  متغري  له  الذي  ر 
واحد البسيط  مستقل  اخلطي  االحندار   Regresi Linier(  يسمى 

Sederhana .( :منوذج معادلة االحندار اخلطي البسيط ابلصيغة التالية 
Y = a + bX 

 معلومة: 

a = Intercept  
b = Koefisien regresi  
X = Variabel bebas  
Y = Variabel terikat 

 اختبار األمهية  .٣
مع كل   احندار  معادلة  االحندار يف شكل  حتليل  نتائج  اختبار  جيب 

هذا االختبار ضروري لتحديد ما إذا كانت    معامل لتحديد أمهية املعامالت.
املتغري   بقيمة  التنبؤ  يف  فردي  بشكل  مهمة  االحندار  معادلة  يف  املتغريات 

 التابع.
  



٣٤ 
 

 
 

اختبا ابستخدام  االختبار  هذا  إجراء  أمهية    Tر  مت   ٪.٥مبستوى 
  هي كما يلي: Tصيغة اختبار 

 معايري االختبار: 
 هذا يعين أمهية  H0مث يتم رفض  T Hitung ≤ T Tabelإذا كان  •
قبول    T  Hitung  ≥  T Tabelإذا كان   • يتم  يعين    H0مث  ليس  هذا 

 أمهية 
استخدامه مث التحليل الذي ميكن  ،  ملعرفة العالقة بني املتغريات بشكل أوضح .٤

اجل  هو الت  زم.معامل  معامل  التغيري  حديدسيوضح  معامل  .  مقدار  صيغة 
 هي كما يلي: حديدالت

KD = Koefisien determinasi  
r = Koefisien korelasi 
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 رابع الفصل ال

 وحتليلهاعرض البيا�ت 

 
  مادةيعين منهم الطالب يف  التعلم    دافعهناك عدة مشاكل يف  ،  من نتائج املقابلة

العربية عشر من  خاصة    اللغة  احلادي  الدين  فصل  وهي:قسم  أقل  ١  ،  العربية  املواد   (
 ) يف مادة اللغة العربيةKelas Klinis() يدخل بعض الطالب إىل فئة إضافية  ٢جاذبية،  

يعملوا مل  منخفضة،   أل�م  قيمتهم  أو  املعينة  نتائج  ٣الوظيفة  درجة  )  من  أقل  تعلمهم 
 . KKMالنجاح أو 

التعاوين  بحث حولال  اناقش هذيلذلك،   التعلم  بشكل فكر وزاوج    أتثري منوذج 
العربيةعلى    وشارك  اللغة  تعلم  الثانويّة اإلسالمية احلكومّية  يف    ونتائجه   دافع   ۱املدرسة 
) أتثري منوذج التعلم  ١يهدف البحث لتحليل: (.  ٢٠٢٢/ ٢٠٢١للعام الدراسي  ابليتار  

اللغة العربيةعلى    بشكل فكر وزاوج وشاركالتعاوين   تعلم  التعلم  ٢، ( دافع  ) أتثر منوذج 
 . نتائج تعلم اللغة العربيةعلى  بشكل فكر وزاوج وشاركالتعاوين 

 The Nonequivalent، أي  Quasi Experimentتصميم هذا البحث هو تصميم  

Control Group Design  هم البحث  هذا  يف  السكان  احلادية   ٤٥.  الفصل  من  طالًبا 
الثانويّة اإلسالمية   ٣والفصل احلادية عشر قسم الدين    ١قسم الدين  عشر   يف املدرسة 

الدراسي    ١احلكومّية   للعام  البحث   . ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ابليتار  املستخدمة يف هذا  العينة 
فصلني مها:  هي  ابستخدام    البيا�ت  مجع  طريقط  والضابطة.   Purposiveالتجريبية 

Sampling  عن البيا�ت  العربية.  اللغة  تعلم  ا  ةمأخوذ  دافع  بينما  إلابستخدام  ستبيان، 
هذا    ىجر أسؤال اإلختيار املتعدد.    ٢٠من    ةمأخوذ  نتائج تعلم اللغة العربيةالبيا�ت عن  
بناًء على نتائج حتليل  .  ٢٠٢٢أبريل    ٢٠  أبريل حىت  ١٨من    يعين  أ�م  ثالثةالبحث ملدة  

 مث يتم احلصول على النتائج التالية:البيا�ت، 
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البحث:  ألولااملبحث   التعاوين  عن    نتائج  التعلم  منوذج  وزاوج  أتثري  فكر  بشكل 
 دافع تعلم اللغة العربية على   وشارك

 ةالتجريبي  جملموعةالضابطة وا  اجملموعةعلى    دافع تعلم اللغة العربيةعطاء استبيان  أ
التعاوين   التعلم  منوذج  ابستخدام  العربية  اللغة  تعلم  من  االنتهاء  وزاوج  بعد  فكر  بشكل 

 :فيما يلي التعلم دافع. نتائج بيا�ت وشارك
 ن حسب اجلنس و خصائص املستجيب .أ

 

 

  ٧ن  و عدد املستجيبهو    نتائج البحث ابستخدام االستبيان يف اجلدول أعاله
بنسبة  طالب   املستج  ٪). ١٦(أو  عدد    .)٪٨٦(بنسبة    أو  طالبة  ٣٨بات  يوبلغ 

 .االستنتاج هو أن نسبة اإل�ث أكثر من الذكور
 ) Xم التعاوين (يالتعلمنودج متغري  .ب

وأعلى   ١٥أدىن درجة بقيمة     هيستجيبنيامل  ٤٥من    البحثنتائج    حصل
 . ٧٥درجة بقيمة  
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 )التعاوين م يالتعل( التوزيع الرتدد

 نسبة مثويّة  تردد معايري  فاصل  رقم 

 ٪٢٤ ١١ موافق بشدة  ٪٨٩≤ ١

 ٪٦٥ ٢٩ موافق ٪٨٨-٧٢ ٢

 ٪١١ ٥ الكايفموافق  ٪٧١-٥٤ ٣

 ٠ ٠ خنتلف ٪٥٣-٣٧ ٤

 ٠ ٠ خنتلف بشدة  ٪٣٦≥ ٥

 ٪١٠٠ ٤٥ اجملموع اإلمجايل 

االستبيان   نتائج  أعاله،  اجلدول  على  هييالتعل  عنبناًء  التعاوين  وافق  م  م 
حصل    . لذلك،٪١١بنسبة    الكايف  موفقو   ٪٦٥بنسبة  موفق  و   ٪٢٤بشدة بنسبة  

 ."قواف"م املعايري علىمتوسط  هالدي م التعاوينيالطالب على إجاابت حول التعل
 )Yالتعليم ( متغري دافع .ج

بقيمة     هيستجيبنيامل  ٤٥من    البحثنتائج    حصل وأعلى   ١٥أدىن درجة 
 . ٧٥درجة بقيمة  

 التعلم)  دافع ( التوزيع الرتدد

 نسبة مثويّة  تردد معايري  فاصل  رقم 

 ٪٤ ٢ موافق بشدة  ٪٨٩≤ ١

 ٪٧ ٣ موافق ٪٨٨-٧٢ ٢

 ٪٦٤ ٢٩ الكايفموافق  ٪٧١-٥٤ ٣
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 ٪٢٤ ١١ خنتلف ٪٥٣-٣٧ ٤

 ٠ ٠ خنتلف بشدة  ٪٣٦≥ ٥

 ٪١٠٠ ٤٥ اجملموع اإلمجايل 

االستبيان   نتائج  أعاله،  اجلدول  على  هييالتعل  عنبناًء  التعاوين  وافق  م  م 
بنسبة   بنسبة    ٪ ٦٤بنسبة    الكايف  موفق و   ٪ ٧بنسبة  موفق  و   ٪ ٤بشدة  وخنتلف 

 على متوسط    هالدي   التعلم   دافعحصل الطالب على إجاابت حول    . لذلك،٪٢٤
 .الكايف" قواف"م املعايري

 من اإلستبيانختبار املوثوقية إلختبار الصالحية واإلا .د
يستطيع    اإلستبيانالصالحية واملوثوقية أوال للتأكيد    عمل الباحث االختباري

 . وفًقا ألهداف البحث اثبتةو  جيدةوفر نتائج قياس دقيقة و ي ان
 الصالحية ٪ ٥قيمة سيج  معامل االرتباط  بيان / سؤال رقم
١ X1 ةصاحل ٠٬٠٣٥ ٠،٣١٥ 
٢ X2 ةصاحل ٠،٠٠١ ٠،٤٨٠ 
٣ X3 ةصاحل ٠،٠١٠ ٠،٣٨٠ 
٤ X4 ةصاحل ٠،٠٠٣ ٠،٤٣٩ 
٥ X5 ةصاحل ٠،٠٠٢ ٠،٤٥٧ 
٦ X6 ةصاحل ٠،٠٠٠ ٠،٥٦٦ 
٧ X7 ةصاحل ٠،٠٠٦ ٠،٤٠٥ 
٨ X8 ةصاحل ٠،٠٠٦ ٠،٤٠١ 
٩ X9 ةصاحل ٠،٠٠٣ ٠،٤٤٠ 
١٠ X10 ةصاحل ٠،٠٠١ ٠،٤٧١ 
١١ X11 ةصاحل ٠،٠٠١ ٠،٤٦١ 
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١٢ X12 ةصاحل ٠،٠٠٠ ٠،٥٦٩ 
١٣ X13 ةصاحل ٠،٠٠٠ ٠،٥٠٥ 
١٤ X14 ةصاحل ٠،٠٠٠ ٠،٤٩٨ 
١٥ X15 ةصاحل ٠،٠٠٢ ٠،٤٤٥ 
١٦ Y1 ةصاحل ٠،٠٠٤ ٠،٤١٨ 
١٧ Y2 ةصاحل ٠،٠١٥ ٠،٣٦٢ 
١٨ Y3 ةصاحل ٠،٠٠٠ ٠،٥٤٦ 
١٩ Y4 ةغري صاحل ٠،١٠٦ ٠،٢٤٤ 
٢٠ Y5 ةصاحل ٠،٠٠٥ ٠،٤٠٩ 
٢١ Y6 ةصاحل ٠،٠٢٠ ٠،٣٤٦ 
٢٢ Y7 ةصاحل ٠،٠٠١ ٠،٤٧١ 
٢٣ Y8 ةصاحل ٠،٠٠١ ٠،٤٦٩ 
٢٤ Y9 ةصاحل ٠،٠٠٨ ٠،٣٩١ 
٢٥ Y10 ةصاحل ٠،٠٢٤ ٠،٣٣٦ 
٢٦ Y11 ةصاحل ٠،٠٠٠ ٠،٥٥٣ 
٢٧ Y12 ةصاحل ٠،٠٠١ ٠،٤٧٤ 
٢٨ Y13 ةصاحل ٠،٠٠٩ ٠،٣٨٧ 
٢٩ Y14 ةصاحل ٠،٠٠٠ ٠،٥٧٦ 
٣٠ Y15 ةصاحل ٠٬٠٣٣ ٠٬٣١٨ 

صاحل غري  واحد  سؤال  هناك  أعاله،  اجلدول  على  رقم    ةبناًء  . ١٩وهو 
 ٠٫٢٣٥أقل من   ألن القيمة  ةغري صاحل ١٩ السؤال
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,842 
30 

 
 

. لذلك  ٠٫٨٤٢ختبار املوثوقية جلميع املتغريات بنتيجة  إلنتائج ا  حصلتمث  
 . ٠٫٦أكرب من  ٠٫٨٤٢أو  ٠٫٦االستبيان موثوقًا ألنه أكرب من حبيث 

 البسيط ختبار االرتباطإلا .ه
يستخدم  .  قياس قوة العالقة بني متغريينلختبار االرتباط البسيط  إليهدف ا

هذإلا يف  البسيط  االرتباط  البحثختبار  تسمى أو    Pearsonطريقة  ب  ا 
 .  Pearson Product Momentبطريقة

 تفسري معامل االرتباط كما يلي: ل) ، فإن املبادئ التوجيهي ٢٠٠٧وفًقا لسوجيونو (
 = منخفض جًدا  ٠٫١٩٩  - ٠٫٠٠
 منخفض =  ٠٫٣٩٩  - ٠٫٢٠
 = متوسط ٠٫٥٩٩  - ٠٫٤٠
 = قوي  ٠٫٧٩٩  - ٠٫٦٠
 ٣٩= قوي جًدا ١٠٠٠  - ٠٫٨٠

 

 

Correlations 

  
Pembelajaran Kooperatif 
TPS 

Motivasi 
Belajar 

Pembelajaran 
Kooperatif TPS 

Pearson 
Correlation 1 ,384** 

Sig. (2-tailed)   ,009 

N 45 45 

 
39 Duwi Consultant, Analisis Korelasi Sederhana (http: www.duwiconsultant.blogspot.com, 
diakses 01 Juni 2022 jam 13:45 WIB)   
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Motivasi Belajar Pearson 
Correlation ,384** 1 

Sig. (2-tailed) ,009   

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

امن     (إلنتائج  البسيط  االرتباط  التعلم  rختبار  بني  االرتباط  فإن   ،  (
ال ودافع  هو  r(  تعلمالتعاوين  التعلم  يعين  .  ٠،٣٨٤)  بني  منخفضة  عالقة  هناك 

 التعاوين ودافع التعلم.

 ن اإلستبيان ختبار الطبيعية ماإل .و
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 45 

Normal 
Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 6,19846023 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,067 

Positive ,067 

Negative -,056 

Test Statistic ,067 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

مالح ميكن  أعاله،  املذكورة  النتائج  على  اختبار ظبناء  نتائج  يف  أن  ة 
Kolmogorov Smirnovقيمة من    (Sig)  ٠،٢٠٠  ، كانت  فلذلك   ٠،٠٥أكرب 

 طبيعيا.  اإلستبيانالبيا�ت لكل  استنتاج أن

 ختبار اخلطية إلا .ز

ُتستخدم الختبار ما إذا كانت العالقة بني اليت  إحصائية    طريقةاخلطية هي  
 التابع) هلا عالقة خطية أو غري خطية.متغريين (عادًة املتغري املستقل واملتغري 
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ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Motivasi 
Belajar * 
Pembelajaran 
Kooperatif 
TPS 

Between 
Groups 

(Combined) 1601,561 24 66,732 1,392 ,228 

Linearity 377,038 1 377,038 7,864 ,011 

Deviation from 
Linearity 1224,523 23 53,240 1,110 ,409 

Within Groups 958,883 20 47,944     

Total 2560,444 44       

قيمة    فإن  أعاله،  اجلدول  من    ٠٫٤٠٩=  Sigمن  هناك   ،٠٫٠٥أكرب  يعين 
 ). Y( دافع التعلم) ومتغري Xعالقة خطية مهمة بني متغري التعلم التعاوين (

 ختبار االحندارإلا .ح
يسمى االحندار   .ختبار أتثري متغري واحد مع متغري آخرإل  يهدف االحندار  

حيتوي واحد   الذي  مستقل  ومتغري  واحد  اتبع  متغري  اخلطي    هو   على  االحندار 
 البسيط. 

 

ونسبة أتثري املتغري   ٠٫٣٨٤) هي  Rيوضح اجلدول أعاله أن قيمة العالقة ( 
يسمى   التابع  املتغري  على  (مباملستقل  التحديد  أتثري  .  ٠٫١٤٧  هي)  R2عامل  يعين 

 ٪.١٤،٧املتغري املستقل على املتغري التابع هو  
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 ختبار األمهية إلا .ط

 
لتحديد ما إذا كانت متغريات االحندار مهمة لتنبؤ على قيمة  يفعل االختبار   

من   التابع.  أعاله،املتغري  مئوية    تغيري إذا    ٠٫٠٦٧هو     t-countاجلدول  نسبة  إىل 
٪  ٥٪ أكرب من  ٦٬٧هو      t-countاستنتاج أن    لذلك ٪.  ٥  Sigبقيمة  ٪ ٦،٧يصبح 

 مرفوض (مهم).  H0 مبعىن
 زم معامل اجل  .ي

 
ونسبة أتثري املتغري    ٠٫٣٨٤) هي  Rأعاله أن قيمة العالقة (يوضح اجلدول  

يعين أن أتثري  .  ٠٫١٤٧  هي)  R2عامل التحديد (مباملستقل على املتغري التابع يسمى  
هو   التابع  املتغري  على  املستقل  أخرى ٨٥٬٣بينما    ٪١٤،٧املتغري  بعوامل  تتأثر   ٪ 

 قيق يف هذا البحث.حيمل  ذيال
أتثري منوذج التعلم التعاوين على   نتائج التحليل أعاله هواالستنتاج من مجيع  

والفصل احلادية عشر    ١عشر قسم الدين  يف الفصل احلادية    دافع تعلم اللغة العربية
الدين   فقط١٤،٧  كان ٣قسم  ال٨٥٫٣بينما  و   ٪  أخرى  بعوامل  تتأثر  مل  ذ٪  ي 

 . بحثال ايف هذ يبحث
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البحث:  الثايناملبحث   منوذجعن    نتائج  التعاوين    أتثر  وزاوج  التعلم  فكر  بشكل 
 على نتائج تعلم اللغة العربية وشارك

على   إجراؤهبناًء  مت  الذي  احلادياليف    البحث  من    ةصف  الثانويّة  عشر  املدرسة 
احلكومّية   الدراسي  ابليتار    ۱اإلسالمية  وعشرون،  ٢٠٢١/٢٠٢٢للعام  طلبة   إثنان 

الدين  ادية عشراحلالفصل   التعاوينيف    جتريبيةكفئة    ٣  قسم  التعلم  ثالثة  و   تطبيق منوذج 
التعلم يطبضابطة يف تكفئة    ١قسم الدين    ادية عشرطلبة الفصل احل   ن و وعشر  ق منوذج 

الباحث أتثيري    ).(Cooperative Scriptالنصي    التعاوين التعاوينستعرف  التعلم  يف    منوذج 
 : لباحث. فيما يلي بعض النتائج اليت حصلت عليها امهارة القراءة

 ختبار البعدي من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة اإلختبار القبلي و اإل نتائج .أ

 اجملموعة التجريبية

 اإلسم  الرقم
 القيمة 

 البعدي  ختباراإل القبلي ختباراإل

 ٧٠ ٥٠ علمى أملية رشدي ١

 ٩٠ ٨٠ مرأة الزهوى  ٢

 ٩٠ ٨٥ ألزى صايف نور ليلي ٣

 ٩٠ ١٠٠ الرمسالولوك نور  ٤

 ٨٠ ٨٠ فاتح الندى  ٥

 ٩٠ ٩٠ مهدما يوغى ٦

 ٨٥ ٧٠ عيش ويعام  ٧

 ٨٠ ٥٠ رمسا نورهيين  ٨
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 ٧٥ ٥٠ أمحد �ور األريض  ٩

 ٦٥ ٦٠ ابدع أزرول هاندكا  ١٠

 ٦٥ ٦٥ داوي أميليا شهدع ١١

 ٥٠ ٥٠ �ظفة القليب فجر  ١٢

 ٥٥ ٥٠ ألفني نولر ألفية ١٣

 ١٠٠ ١٠٠ كينانيت �ردكا  ١٤

 ٩٠ ٨٠ كليستا أيو ١٥

 ٨٠ ٨٠ نينا أميليا ١٦

 ١٠٠ ٩٥ أرفيكا ماريتا أليفيا ١٧

 ٩٥ ٩٠ أمي أنيسة العلما  ١٨

 ٩٠ ٩٠ خفيفة الفرتية ١٩

 ٥٥ ٥٠ حممد عرافق ٢٠

 ٥٠ ٤٥ ديفا ليلي فرت� ٢١

 ٩٥ ٩٠ �ندى وحيو سافوتري  ٢٢

 ١٧٤٠ ١٦٠٠ اجملموع اإلمجايل 

 ٧٩ ٧٢،٧ املعدال 

  ٢٠٢٢أبريل    ١٨  يفاجملموعة التجريبية املأخوذة    نتائج  حيتوي اجلدول أعاله على
أسئلة   بعد العالج. وأما أداة البحث املستخدمة هي    ٢٠٢٢أبريل    ٢٠ويف  قبل العالج  

عددها   وبلغ  البعدي،  واالختبار  القبلي  متعدد.  ٢٠االختبار  من  اختيار  من    سؤال 
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إىل  ٧٢،٧من  اجملموعة التجريبية نتائجن ارتفع معدل البيا�ت يف اجلدول أعاله، يعرف أ
  قسم الدين  ادية عشراحل . وأما اجملموعة التجريبية من هذا البحث هي طالب الصف٧٩
الصف  ٣ الباحث طالب  ختتار  الدين  ادية عشراحل.  التجريبية ألن   ٣  قسم  كاجملموعة 

الفصل  يتفوق من الفصل  ال   ٣  قسم الدين  ادية عشر احل  الفصل، فإن الفصل  وفقا ملعلمة
 .١ قسم الدين ادية عشراحل

 اجملموعة الضابطة

 اإلسم  الرقم 
 القيمة 

 البعدي  ختباراإل القبلي ختباراإل

 ٩٠ ٨٥ فهمي بينتاغ زامزامي ١

 ٨٥ ٨٥ أميليا مونيكا ٢

 ٨٥ ٨٥ زهدى إمادى  ٣

 ٨٥ ٨٥ فرقا هد� ثبت  ٤

 ٨٠ ٨٠ دوي نبيلة الزهرى  ٥

 ٨٥ ٩٠ املىن فينا زهرة   ٦

 ٧٥ ٧٥ إيرما فراستيا مهارين  ٧

 ٧٥ ٧٥ يوليا هداية النجح  ٨

 ٧٥ ٧٥ سيفي دوي راسيىت  ٩

 ٨٠ ٨٠ وقعة الشمسينة  ١٠

 ٧٥ ٧٥ سيندي أولية ١١
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 ٧٠ ٧٠ شهدى نوى فردوس ١٢

 ٦٥ ٦٠ يسمني عني املرضية ١٣

 ٨٠ ٨٠ نيلى أولني النهى  ١٤

 ٧٠ ٧٠ جنوى نور علمى  ١٥

 ٦٥ ٦٠ العابدةروضة  ١٦

 ٥٠ ٥٠ أمحد أمسورو ١٧

 ٨٥ ٨٥ راتيىن فوتري كانوغراها  ١٨

 ٥٠ ٥٠ صينتيا ميلى دوي  ١٩

 ٩٠ ٨٥ أتيك يف السكنة  ٢٠

 ٨٥ ٨٠ هاورا هرميلى عائشة ٢١

 ٦٥ ٧٠ قفنا إمانية ٢٢

 ٨٠ ٨٠ اثنة أبريلينا ماليسا ٢٣

 ١٧٤٥ ١٧٣٠ اجملموع اإلمجايل 

 ٧٥،٨ ٧٥،٢ املعدال 

أبريل    ٢٠و   ١٨  اجملموعة الضابطة املأخوذة يف  نتائجحيتوي اجلدول أعاله على  
البعدي،  ٢٠٢٢ واالختبار  القبلي  االختبار  أسئلة  هي  املستخدمة  البحث  أداة  وأما   . 

عددها   متعدد  ٢٠وبلغ  من  اختيار  أن  .  سؤال  يعرف  أعاله،  اجلدول  يف  البيا�ت  من 
الضابطة من    . وأما اجملموعة  ٧٥،٨إىل    ٧٥،٢  اجملموعة الضابطة من  نتائجارتفع معدل  

الصف   طالب  هي  البحث  عشراحلهذا  الدين  ادية  طالب  خي.  ١  قسم  الباحث  تار 
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عشراحل  الصف الدين  ادية  ملعلم  ١  قسم  وفقا  ألن  الضابطة  فإن    ةكاجملموعة  الفصل، 
 .٣ قسم الدين ادية عشراحلالفصل  أفضل من  ١ قسم الدين ادية عشراحلالفصل 

ن أعاله،  اجلدولني  النتائجظمن  فرق  جمموعة    على  ر  التجريبية(كل   اجملموعة 
من    إىل املعدل، حصلت اجملموعة التجريبية على معدل أعلى  ظرابلن  ).واجملموعة الضابطة

  البعدي بني   اجملموعة الضابطة. ولكن، فإن معدل الفرق من االختبار القبلي إىل االختبار
اجملموعة التجريبية من    نتائجتجريبية واجملموعة الضابطة ليس بعيدا جدا. فجوة  اجملموعة ال

هو   البعدي  االختبار  إىل  القبلي  فجوة  ٦االختبار  بينما  من    نتائج،  الضابطة  اجملموعة 
املعدل ميكن استنتاج    نتائج  . لذلك، من٠،٦االختبار القبلي إىل االختبار البعدي هو  

 كبريا جدا.  تجريبية واجملموعة الضابطة ليسأن الفرق بني اجملموعة ال

 ختبار البعدي إلختبار القبلي وااإلختبار املوثوقية من إلختبار الصالحية واإلا .ب

واالختبار  بعد أن حصلت الباحث على البيا�ت يف شكل نتائج االختبار القبلي
الضابطة،   واجملموعة  التجريبية  اجملموعة  من  االختباريالبعدي  الباحث  الصالحية   عمل 

واملوثوقية أوال للتأكيد أسئلة االختبار القبلي واالختبار البعدي اليت ترتيبهاجيدة حقا يف 
 قياس األعراض وإنتاج البيا�ت الصحيحة. 

 اإلرتباطات 

 السؤال
 الذيل)-٢سيج. (

 للخترب القبلي

 الذيل)-٢سيج. (
 للخترب البعدي 

 ٠،٠١٣ ٠،٠٠٤ ١السؤال 

 ٠،٠٣٤ ٠،٠٠٩ ٢السؤال 

 ٠،٠٣٧ ٠٬٠١٨ ٣السؤال 

 ٠،٠٣٧ ٠،٠٤٠ ٤السؤال 
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 ٠،٠١٨ ٠،٠١٣ ٥السؤال 

 ٠،٠٣٧ ٠،٠٤٨ ٦السؤال 

 ٠،٠١٣ ٠،٠٠٢ ٧السؤال 

 ٠،٠٢٦ ٠،٠٣٤ ٨السؤال 

 ٠،٠٠٩ ٠،٠٠٩ ٩السؤال 

 ٠،٠٢٢ ٠،٠٢٢ ١٠السؤال 

 ٠،٠٣٥ ٠،٠٢٦ ١١السؤال 

 ٠،٠٢٩ ٠،٠١٢ ١٢السؤال 

 ٠،٠٢٥ ٠،٠٣٧ ١٣السؤال 

 ٠،٠٣٥ ٠،٠١٥ ١٤السؤال 

 ٠،٠٣٥ ٠،٠٠٣ ١٥السؤال 

 ٠،٠٣٧ ٠،٠٣٤ ١٦السؤال 

 ٠،٠١٢ ٠،٠٢٩ ١٧السؤال 

 ٠،٠٣٣ ٠،٠٣٦ ١٨السؤال 

 ٠،٠١٧ ٠،٠١٣ ١٩السؤال 

 ٠،٠٤٥ ٠،٠٢٩ ٢٠السؤال 

البعدي صاحل إذا كانت قيمة ميكن   القبلي واالختبار   القول أبن أسئلة االختبار 
نتائج  .٠،٠٠٥أو كانت قيمة األمهية أصغر من    tأكرب من جدول    tعدد     استنادا إىل 

استنتاج البعدي أعاله، ميكن  القبلي واالختبار  الصالحية ألسئلة االختبار  أن    االختبار 
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ال السؤال  البعديعشرون  السؤال األول إىل  القبلي واالختبار  را ظن  انصاحل  من االختبار 
 . ٠،٠٥أصغر من  الذيل)-٢(  لقيمة سيج.

 اإلحصائيات املوثوقية 

 (Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ

 ختبار البعدي اإل ختبار القبليإلا

٠،٥٦٢ ٠،٦٣٢ 

البعدي   واالختبار  القبلي  االختبار  أسئلة  أن  القول  إذا كانت  وميكن  موثيوقة 
) ألفا  وهي  Cronbach Alphaقيمةكرونباخ  ألفا،  لقيمة كرونباخ  األدىن  احلد  من  أكرب   (

البعدي .  ٠،٧٠ واالختبار  القبلي  االختبار  املوثيوقية ألسئلة  االختبار  نتائج  إىل  استنادا 
القبلي  ظميكن مالح   أعاله، ألفا كرونباخ ألسئلة االختبار  قيمة  أن  أكرب من    ٠،٦٣٢ة 
لذلك .  ٠،٧٠أكرب من    ٠،٥٦٢وأن قيمة ألفا كرونباخ ألسئلة االختبار البعدي    ٠،٧٠
 استنتاج أن أسئلة االختبار القبلي واالختبار البعدي موثوقة.  ميكن

 ختبار البعدي اإلختبار القبلي و اإلختبار الطبيعية من اإل .ج
املوثيوقية،   واالختبار  الصالحية  االختبار  الطبيعية.  يبعد  االختبار  الباحث  عمل 

لذلك،    يعمل أم ال.  البيا�ت طبيعي  لتقومي  الطبيعية  اختبارياالختبار  الباحث    ستخدم 
Kolmogorov-Smirnov  .  يف هذا االختبار، إذا كانت قيمةsig    تكون  ٠،٠٥أكرب من 

إذا كان ولكن  طبيعية،  قيمة  البيا�ت  من    sigت  ليست   ٠،٠٥أصغر  البيا�ت  فإن   ،  
 طبيعية. 
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 ختبارات الطبيعيةاإل

 اجملموعة
 كوملوغوروف مسرينوف 

Kolmogorov Smirnov)( 

 ٠،٠١٢ االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

 ٠،٠٢٨ االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 ٠،٠٠٧ االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

 ٠،٠١٦ االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 Kolmogorovة أن يف نتائج اختبار  ظ بناء على نتائج املذكورة أعاله، ميكن مالح

Smirnov٠،٠١٦و  ٠،٠٠٧و   ٠،٠٢٧و  ٠،٠١٢  ، كانت قيمة  (Sig)    ٠،٠٥أكرب من  
 البيا�ت لكل جمموعة طبيعيا.  فلذلك ميكن استنتاج أن

 ختبار البعدي اإل ختبار القبلي و اإلمن ة ختبار التجانساإل .د

قيمة   من    sigإذا كانت  تكون ٠٫٠٥أقل  متجانسة    ،  غري  إذا  ولكن  البيا�ت 
 . البيا�ت متجانسة ، تكون٠٫٠٥ من ربأك sigكانت قيمة 

 ختبار القبلياإلمن  ة ختبار التجانساإلنتائج  .ه

 

قيمة تكون   ، أعاله  اجلدول  على  من    ٠،٠٩٩  sig  بناًء  ل٠٫٠٥أكرب  ذلك، . 
 كال البيا�ت متجانسة.   أو H0 مّتفق
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 بعدي ختبار الاإلمن ة ختبار التجانساإل .و

 

  مّتفقذلك، . ل٠٫٠٥أكرب من   ٠،٠٤٣ sig بناًء على اجلدول أعاله، تكون قيمة
H0 كل البيا�ت متجانسة.  أو 

 ختبار الفرضية انتائج  .ز

 حتليل البيا�ت التايل، أي اختباراتبع يف  ،  بعد إجراء اختبار حتليل البيا�ت 
  إذا  ، αأقل من   sigإذا كانت قيمة  .)ANOVA( اجتاه واحد أنوفا  ابستخدام ةالفرضي

H0 إذا كانت قيمة  .مرفوضsig من  كربأα ، إذا H0 ّتفق.م 

 
يعين   αأقل من    sigقيمة  ،  يف اجلدول أعاله  ةبناًء على نتائج اختبار الفرضي

يف   فرقا  التعلم هناك  منوذج  ينفذون  الذين  الطالب  لدى  العربية  اللغة  تعلم  حتصيل 
 .التعاوين

من استخدام  أن  هو  أعاله  التحليل  نتائج  مجيع  من  التعلم و االستنتاج  ذج 
أتثري يف حتسني   له  العربيةالتعاوين  اللغة  تعلم  قسم   من  نتائج  عشر  احلادية  الفصل 

درسة الثانويّة اإلسالمية احلكومّية  امليف    ٣والفصل احلادية عشر قسم الدين    ١الدين  
 . ابليتار ۱
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 امس الفصل اخل 

 البحث نتائج اقشةمن

 
  مجموعة ك  ١قسم الدين    ادية عشر الفصل احلمها    فصلني  بحثال  استخدام هذي
  ادية عشر احلالفصل و  )(Cooperative Scriptالنصي  م التعاوينيق منوذج التعليطبتبضابطة 

.  فكر وزاوج وشاركبشكل  م التعاوينيتطبيق منوذج التعلب جتريبية مجموعةك  ٣ قسم الدين
الصف   طالًبا  ٢٣إبمجايل    ابليتار  ١  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  البحث يف    ءجر أ

الدين   قسم  عشر  قسم    طالًبا  ٢٢و  ةبطاض  كمجموعة  ١احلدية  عشر  احلدية  الصف 
 . ةجتريبي كمجموعة  ٣الدين 

ا التعاوين على  نتائج البحث عن  :  ألولاملبحث  التعلم  اللغة  أتثري منوذج  دافع تعلم 
 العربية

هناك أتثري كبري من نتائج حتليل االحندار البسيط مما يدل على وجود  هذا البحث  
أو   ٠٫٠٦٧هو     tقيمة  دافع التعلم.الأتثري كبري بني متغريات منوذج التعلم التعاوين على  

مرفوض    H0  مبعىن ٪  ٥٪ أكرب من  ٦٬٧هو    t  قيمة  أن  ،لذلك ٪.  ٥  Sigبقيمة  ٪  ٦،٧
التعاوين على    أو  (مهم)  التعلم  أتثري منوذج  العربيةهناك  اللغة  تعلم  الصف   طالب   دافع 

الدين  ااحل قسم  عشر  الدين  و   ١دية  قسم  عشر  احلادية  الثانوية    يف  ٣الصف  املدرسة 
 ابليتار.  ١  اإلسالمية احلكومية

االرتباط احملسوب وأما   (يعين    معامل  العالقة  ونسبة أتثري    ٠٫٣٨٤) هي  Rقيمة 
يسمى   التابع  املتغري  على  املستقل  (مباملتغري  التحديد    أو.  ٠٫١٤٧  هي)  R2عامل 

نتائج التحليل أعاله هو  ٪.١٤،٧ التعاوين على   االستنتاج من مجيع  التعلم  أتثري منوذج 
والفصل احلادية عشر قسم   ١يف الفصل احلادية عشر قسم الدين    دافع تعلم اللغة العربية

  ا يف هذ   يبحثي مل  ذ٪ تتأثر بعوامل أخرى ال٨٥٫٣بينما  و   ٪ فقط١٤،٧  كان  ٣الدين  
 .بحثال
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ا التعاوين على  نتائج البحث عن  :  ثاينلاملبحث  التعلم  اللغة  أتثري منوذج  نتائج تعلم 
 العربية

الظاب اجملموعة  االختبار يف  نتائج    طةنتائج  األوىل  اإلحصلت  العربية  اللغة  ختبار 
معدل    ٢٣من   على  حصل  ٧٥٫٢طالًبا  النتائج،  هذه  من  درجات   ١٦.  على  طالًبا 

نتائج االختبار  ٧االكتمال و اللغة    طالب مل حيققوا من درجات االكتمال. مث حصلت 
طالب على درجات   ١٦. لذلك حصل ٧٥٫٨طالب على معدل  ٢٣من  ةالثاني العربية

 طالب مل حيققوا درجات االكتمال أيضا. ٧االكتمال و
ختبار اللغة العربية األوىل  إلنتائج االختبار يف اجملموعة التجريبية حصلت نتائج ا

طالب على درجات    ١٣. من هذه النتائج، حصل  ٧٢٬٧طالب على معدل    ٢٢من  
نتائج االختبار  ٩االكتمال و اللغة    طالب مل حيققوا من درجات االكتمال. مث حصلت 

طالب على درجات   ١٥. لذلك حصل  ٧٩طالب على معدل    ٢٢من    ةالثاني  العربية
 طالب مل حيققوا من درجات االكتمال. ٧االكتمال و

ذج التعلم التعاوين له و االستنتاج من مجيع نتائج التحليل أعاله هو أن استخدام من
والفصل    ١الفصل احلادية عشر قسم الدين    من   نتائج تعلم اللغة العربيةأتثري يف حتسني  

 . ابليتار ۱درسة الثانويّة اإلسالمية احلكومّية  امليف  ٣احلادية عشر قسم الدين 
فقط  يتأثر  ال  الطالب  لدى  العربية  اللغة  لتعلم  واملنخفض  املرتفع  التحصيل  إن 
الداخلية   ابلعوامل  أيًضا  يتأثر  فإنه   ، ذلك  ومع  املعلم.  يستخدمه  الذي  التعلم  بنموذج 
واخلارجية. تشمل العوامل الداخلية الصحة والذكاء واملوهبة واالهتمامات والتحفيز وطرق  
واجملتمع   واملدرسة  ابألسرة  املتعلقة  اخلارجية  العوامل  أنفسهم.  الطالب  داخل  من  التعلم 

  .والبيئة
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 سادس فصل الال
 اخلامتة 

 
 اخلالصة .أ

بناًء على نتائج حتليل البحث واملناقشة حول أتثري منوذج التعلم التعاوين على 
العربية  اللغة  تعلم  احلادي  دافع  احلاديو   ١الدين    قسم  عشر  ةالصف  عشر   ةالصف 

 :يعين االستنتاج .ابليتار ١ املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ٣ الدينقسم 
يف الفصل احلادية عشر قسم   دافع تعلم اللغة العربيةأتثري منوذج التعلم التعاوين على   .١

الدين    ١الدين   قسم  احلادية عشر  فقط١٤،٧  كان  ٣والفصل  ٪  ٨٥٫٣بينما  و   ٪ 
 .بحثال ايف هذ يبحثي مل ذتتأثر بعوامل أخرى ال

الفصل    من  العربية  نتائج تعلم اللغةذج التعلم التعاوين له أتثري يف حتسني  و استخدام من .٢
درسة الثانويّة  امليف    ٣والفصل احلادية عشر قسم الدين    ١احلادية عشر قسم الدين  

 . ابليتار ۱اإلسالمية احلكومّية  
 اإلقرتاحات .ب

أوجه   تصحيح  إىل  البحث  هذا  يهدف  التعليمية،  للمؤسسات  ابلنسبة 
املدارس  يف  التعلم  نظام  يف  التعليمية  علىليس  .  القصور  ميكن   فقط،  املؤسسات 

احلكوميةلـ اإلسالمية  الثانوية  التعلم    مبعرفةأيًضا    ابليتار  ١  لمدرسة  منوذج  أتثري 
 مما سيؤثر على نتائج التعلم.  دافع تعلم اللغة العربيةالتعاوين على 

العربية اللغة  تعليم  واالسرتاتيجيات    حتسني  واألساليب  النماذج  ابستخدام 
فقط، فسيصاب    امنوذج تعلم واحدعلى  ستخدم  ي   كان  اإلضافية. إذا  وتقنيات التعلم

إذا   أخرى،  من �حية  التعلم.  أنشطة  يهتموا ابملشاركة يف  ولن  ابمللل   كان الطالب 
لطالب يف لتعلم ال دافعالصحيح، فسيكون له أتثري جيد على  علماستخدام منوذج الت

 . ابليتار ١  الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسة
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 املالحق

 

 ابليتار  ۱حملة موجوز عن املدرسة الثانويّة اإلسالمية احلكومّية 

 ابليتار ۱املدرسة الثانويّة اإلسالمية احلكومّية  موقع اجلغرفية .أ

احلكومّية   اإلسالمية  الثانويّة  املدرسة  اجلغرفية  الشارع    ۱موقع  ابليتار يف 
 غافرنك كانيغورو ابليتار، اليت تقع ب: 

 اجلنويب: منزل املواطن

 الشمايل: كورنيش

 الغريب: الشارع كونيغان ومنزل املواطن

 الشرقي: دّكان 
ابليتار تقع يف منطقة ابليتار، ليس   ۱املدرسة الثانويّة اإلسالمية احلكومّية 

املدرسة تواجه الشمال وجبوار الكورنيش. الظروف الطبيعية    يف مدينة ابليتار. هذه
 هناك خصبة، مثل احلدائق وعزبة.  

 ابليتار ۱املدرسة الثانويّة اإلسالمية احلكومّية هويّة  .ب

 ابليتار  ۱الثانويّة اإلسالمية احلكومّية  اسم املدرسة : املدرسة
 غافرنك عنوان : الشارع 
 قرية : كانيغورو 

 ابليتارمنطقة : 
 جووالية : جاوى الشرقية

 ٠٣٤٢٨٠٤٠٤٧رقم الذاتف : 
 ١٩٦٩سنة التأسيس :  

 شهادة الددرسة : أ 
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 mantlogo@yahoo.co.id: عنوان الربيد اإللكرتوين
 ٦٦١٧١ي: رمز الربيد

 العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية والعلوم الدينية  :برامج تعليمية
 ملدرسةاتريخ أتسس ا .ت

ابليتار توّلد من املعهد اإلسالمية    ۱املدرسة الثانويّة اإلسالمية احلكومّية  
 املصلحون تلوغو ابليتار. مؤسس املعهد اإلسالمية املصلحون هم:

 الشيخ احلج شيباوح  .١

 الشيخ رضوان  .٢

 الشيخ نور الدين شيباوح .٣

 الشيخ احلج عبد الرمحن .٤

 الشيخ احلج إمساعيل  .٥

 الشيخ شفاعة  .٦

 الشيخ احلج غفرا  .٧

 باوحيالشيخ احلج فقيه ش .٨

 الشيخ مشس الدين .٩

 الشيخ خمصا .١٠

 الشيخ غفر .١١
  

mailto:mantlogo@yahoo.co.id
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 استبيان نموذج التعلم التعاو�ي

Nama :  

No. Absen :  

Kelas :  

Hari/tanggal :  

Aturan menjawab angket: 

1. Pada angket ini terdapat 15 butir pernyataan. Berilah jawaban yang benar-

benar cocok dengan pilihanmu. 

2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban dari pernyataan lain maupun 

teman lain. 

3. Catat tanggapan kamu pada lembar jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda check (√) sesuai ketrangan pilihan jawaban.  

Keterangan pilihan jawaban:  

SS = Sangat Setuju  

S = Setuju  

CS = Cukup Setuju  

KS = Kurang Setuju  

TS = Tidak Setuju 

NO PERNYATAAN 
SKOR 

SS S CS KS TS 

1 Saya selalu ikut serta dalam mengerjakan 
tugas kelompok yang diberikan oleh guru 

     

2 
Saya dan teman kelompok membagi tugas 
kepada masing-masing anggota kelompok 
agar tugas cepat selesai 

     

3 
Saya bertukar pendapat dengan teman 
sekelompok untuk memecahkan suatu 
masalah 

     

4 
Ketika mengerjakan tugas secara 
berkelompok, saya menyelesaikannya 
dengan baik 
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5 

Saya mengerjakan tugas yang telah dibagi 
oleh kelompok dengan sungguh-sungguh 
agar tugas kelompok selanjutnya bisa 
dikerjakan 

     

6 
Saya membantu teman kelompok yang 
belum selesai mengerjakan tugas yang 
telah dibagi agar selesai tepat waktu 

     

7 
Ketika berdiskusi, saya dan teman 
kelompok berbicara membahas tugas yang 
diberikan guru 

     

8 
Saya dan teman kelompok berdiskusi 
untuk memecahkan masalah atau tugas 
dari guru 

     

9 
Ketika berdiskusi, saya mengutarakan 
pendapat dan meminta pendapat dari 
teman kelompok saya yang lain 

     

10 Saya mendengarkan pendapat dari anggota 
kelompok yang lain 

     

11 Saya selalu berpartisipasi dalam kegiatan 
berkelompok 

     

12 Saya menyanggah pendapat teman jika 
saya rasa kurang benar 

     

13 
Ketika tugas kelompok telah selesai, saya 
dan teman kelompok mengoreksi bersama 
hasil kerja kami 

     

14 Saya dan teman kelompok membahas 
kembali hasil dikusi yang telah dilakukan 

     

15 
Saya dan seluruh anggota melakukan 
perbaikan kelompok agar berjalan lebih 
baik 
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 لتعلم ا استبيان دافع 
Nama :  

No. Absen :  

Kelas :  

Hari/tanggal :  

Aturan menjawab angket: 

1. Pada angket ini terdapat 15 butir pernyataan. Berilah jawaban yang benar-

benar cocok dengan pilihanmu.  

2. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban dari pernyataan lain maupun 

teman lain.  

3. Catat tanggapan kamu pada lembar jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda check (√) sesuai ketrangan pilihan jawaban.  

Keterangan pilihan jawaban:  

SS = Sangat Setuju  

S = Setuju  

CS = Cukup Setuju  

KS = Kurang Setuju  

TS = Tidak Setuju 

NO PERNYATAAN 
SKOR 

SS S CS KS TS 

1 Saya selalu aktif mengikuti pembelajaran 
bahasa arab 

     

2 Saya bergurau dan bercerita dengan teman 
pada saat pembelajaran bahasa arab 

     

3 
Saya selalu mengerjakan tugas bahasa arab 
yang diberikan oleh guru dengan sungguh-
sungguh 

     

4 Jika ada soal yang sulit maka saya tidak 
akan mengerjakannya 

     



٦٣ 
 

 
 

5 Saya selalu memperhatikan guru ketika 
menjelaskan materi pelajaran bahasa arab 

     

6 Saya aktif mengikuti pembelajaran bahasa 
arab dengan senang hati 

     

7 Saya mengikuti pembelajaran bahasa arab 
dengan terpaksa 

     

8 Saya mengerjakan tugas bahasa arab yang 
diberikan guru secara mandiri 

     

9 
Jika jawaban saya berbeda dengan teman 
maka saya akan mengganti jawaban saya 
sehingga sama dengan jawaban teman 

     

10 Dalam mengerjakan tugas maupun soal 
bahasa arab saya mencontoh milik teman 

     

11 
Orang tua membimbing dan membantu 
saya jika ada materi bahasa arab yang 
belum saya mengerti 

     

12 Orang tua melengkapi fasilitas belajar saya 
dengan nyaman 

     

13 

Orang tua melarang untuk belajar dan 
menyuruh saya untuk selalu mengerjakan 
pekerjaan rumah seperti: menyapu, 
mencuci, mengepel 

     

14 
Saya selalu bertanya kepada guru tentang 
hal yang belum saya pahami agar saya 
dapat menyelesaikan tugas dari guru 

     

15 
Saya hanya diam pada saat mata pelajaran 
basa jawa karena menurut saya bahasa 
arab adalah pelajaran yang sulit 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Madrasah  : MAN 1 Blitar 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas    : XI 
Semester   : 2 
Materi Pokok   :  (األدیان والمعابد، التسامح ) األدیان في إندونیسیا 
Alokasi Waktu  : 2 x 30 Menit 
 
1. Kompetensi Dasar 
3.11.Memahami fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema : 

في   والمعابد، األدیان  (األدیان  إندونیسیا 
) التسامح  

yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi 
beberapa ajaran agama di bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan 
gramatika baik secara lisan maupun 
tulisan. Indonesia dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan gramatika : 
الفعلیة والجملة  اإلسمیة   sesuai الجملة 
dengan konteks. 

3.12.Mengevaluasi gagasan dari teks 
bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema: 

والمعابد،  (األدیان  إندونیسیا  في  األدیان 
 التسامح) 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal  الجملة اإلسمیة والجملة الفعلیة 

4.11. Mendemonstrasikan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi 
beberapa ajaran agama di 
bentuk, makna dan fungsi dari 
susunan gramatika baik secara 
lisan maupun tulisan. Indonesia 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan 
gramatika :     الجملة اإلسمیة والجملة
 baik secara lisan maupun الفعلیة
tulisan 

 
4.12. Menyajikan hasil evaluasi 

gagasan dari teks bahasa Arab 
yang berkaitan dengan tema : 
والمعابد،  (األدیان  إندونیسیا  في  األدیان 
 التسامح) 
dengan memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal :   والجملة اإلسمیة  الجملة 
 baik secara lisan maupun الفعلیة
tulisan 

2. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik mampu mengartikan kosa kata tentang tema   األد�ن يف

 .dengan benar إندونيسيا

2. Peserta didik dapat mengemukakan bahasa Arab dari gambar yang 
ditunjuk oleh guru dan sebaliknya dengan tepat. 
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3. Peserta didik dapat menentukan pekerjaan yang tepat sesuai dengan 
deskripsi yang diberikan oleh guru dengan benar. 

4. Peserta didik mampu melakukan pembelajaran kooperatif tipe Think-
Pair-Share dengan tema األد�ن يف إندونيسيا dengan baik. 

3. Materi Pembelajaran 

 األد�ن يف إندونيسيا

4. Metode Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Think-Pair-Share 
 

5. Media/Sumber Belajar 
Sumber belajar : LKS dan UKBM kelas XI 
Media   : Papan Tulis dan PPT 

 
6. Langkah-Langkah 

Tahapan 
Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan 
Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam. 
2. Peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca 
basmalah. 

3. Guru menyapa dan 
menanyakan kabar peserta 
didik. 

4. Guru memeriksa kehadiran 
peserta didik. 

5. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan Inti 

1. Guru mereview pelajaran 
sebelumnya tentang  تكنولوجيا
 . اإلعالم واالتصال

2. Peserta didik mendengarkan 
dan menirukan bacaan 
tentang األد�ن يف إندونيسيا 
yang diucapkan oleh guru. 

3. Peserta didik mengartikan 
kosakata didampingi oleh 
guru. 

4. Peserta didik mengemukakan 
bahasa Arab dari gambar 

50 menit 
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yang ditunjuk oleh guru dan 
sebaliknya. 

5. Peseta didik menebak 
pekerjaan yang 
dideskripsikan oleh guru 
menggunakan bahasa Arab. 

6. Peserta didik berkumpul 
sesuai kelompoknya dan 
meyelesaikan tugas dari 

guru. 

Penutup 

1. Guru melakukan review 
materi yang telah dipelajari 
dan mengapresiasi kelompok 
yang aktif. 

2. Peserta didik mengakhiri 
pelajaran dengan membaca 
hamdalah. 

3. Guru menutup pelajaran 
dengan salam. 

5 menit 

 
7. Penilaian 

Sikap   : Observasi. 
Pengetahuan  : Tes Tulis. 
Keterampilan  : Unjuk kerja kegiatan diskusi/presentasi kelompok. 

 
 
Mengetahui, 
 
 
 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Penelitian 
 
 
 
 
 
Zen Sholihi, M.Pd.I.      Achmad Saifuddin Zuhri 
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 اختبار التعلم التعاوين 

 

NAMA KELOMPOK : 

JUMLAH ANGGOTA : 

 

 

 ! استَْخرج الجْملَةَ الِفْعِلیمةَ أْوالجْملَةَ االْسمیةَ من النص الَوْصِفْي، ثّم اْكتبھا فِي الَجْدَول

Identifikasi teks bacaan di bawah ini, lalu tentukan susunan yang terdiri dari 
jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah! 

 

۱. 
 اإلسمیةالجملة 

۲. 
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۳. 

٤. 

٥. 

٦. 

۱. 

 الجملة الفعلیة 

۲. 

۳. 

٤. 

٥. 

٦ 
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 تعلم ال ائجاختبار نت

 

NAMA: …………………… 

KELAS: …………………… 

 !إخرت اإلجابة املناسبة بني أ، ب، ج، و د بوضع عالمة الصلب 
 
ِبُكلِّ َخْري  .١ أْعَماَلُكْم وأفعاَلُكْم  أْهِلُكم َساملْني   تَقبََّل هللا  َ�ُحجَّاج    ْني غامنِ   َوأعادَُكْم إَىل 

 مَلة ُهَو...الِفْعُل املاِضي ِمْن َهِذِه اجلْ  بْيت هللا،

 أ . تـََقبَّلَ 
 ب. أَْعَمال 

  ج. َخْري 
 د . ُحجَّاج 

 .... زَيـَْنب الُعْمرََة َمَع َواِلديـَْها ِيف األْسبـُْوع املاِضي .٢
 أ . أَدَّى 
 ب. أََد� 

 أَدَّتْ ج. 
 د . أَدْيتِ 

 ِمْن َمّكة َ� َعاِئَشة؟َرَجَع  فَاِطَمة : َمَىت  .٣

 ألْمِس. َعاِئَشة : َرَجْعُت ابِ 
 َتهاَ اَخلّط هو...َتْصرِْيف الِفْعِل املاِضي الَصِحْيح ِمْن َكِلَمة حتَ 

 أ . َرَجَعتْ 
 ب. َرَجْعتَ 
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 ج. رجْعتِ 
 د . رَجْعَنا 

َعقِ  .٤ َسافـََرْت  املاِضي  األْسبـُْوع   ِيف 
ُ
امل َمكَّة  إَىل  َلة  أن  يـْ بعد  هناك،  العمرة  َوأَّدْت  كرََّمة 

 مكة وتـََوجَّْهِت ُمَباَشرَة إَىل فْنُدق َمّكة. وَصَلْت إىل
 الِفْعل املاِضي اليناسب ِبَفاِعِلِه ُهَو...

 أ . َسافـََرتْ 
 ب. أَدَّت

 ج. َوَصَلتْ 
 د . تـََوجَّْهتِ 

َنا رَْكَعتْني .....ثَِيابنا ِيف اِلْميَقات  .٥  . َونَويـَْنا الُعْمرََة ُمثّ لَِبْسَنا ثَِياَب اإلْحرَام َوَصّليـْ
َناسب ُهَو... 

ُ
 الِفْعُل املاِضي امل

 أ . َخَلْعتُ 
 ب. َخَلْعتَ 
 ج. َخَلْعتِ 
 د . َخَلْعَنا

 كم دينا رمسيا يف إندونيسيا؟ تعيش ... أد�ن رمسية يف إندونيسيا .٦
 أ . أربعة

 ب. َمخسة 

 ج. ستة

 سبعة د .
 ...  يصّلي املسلمون يف .٧

 أ . املسجد 
 ب. الكنيسة 
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 ج. معبد "فورا"
 د . معبد "فيهارا"

 ياة الدينية يف إندونيسيا هي ...حلملة ال تناسب ابِ اجلْ  .٨
 أ . تعيش األد�ن يف إندونيسيا أبمن وسالم 

 ىب. يتسامح اإلسالم مع األد�ن األخر 
 األد�ن يف إندونيسيا ج. توجد اجملادلة بْني 

 ه يف احلالة االجتماعيةد . يساعد اإلسالم على األد�ن غريْ 
 ملة من تعريف الدين إال... هذه اجلْ  .٩

 هالبشر وغريْ  أ . تنظم العالقة بْني 
 ب. يقرب البشر مع ربه 

 ج. تنظم أخالقه مع حميطه 
 د . يقرب البشر إىل املعاصي 

 ملة االمسية هي...لة الفعلية من هذه اجلْ م"الطالب اجملتهد يدرس يف الفصل" اجلْ  .١٠
 تهداتهد الطالب ليكون جمأ . جيَ 

 ب. يدرس الطالب اجملتهد يف الفصل 
 ج. يف الفصل الطالب اجملتهد
 تهداد . يدرس الطالب ليكون جم

 ملة االمسية الصحيحة هي... دين خالص، الكلمة املناسبة لتكون اجلْ  .... .١١
 أ . املسلمة 

 ب. الكنسية 
   اإلسالمج. 
 القبةد. 
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 ملة االمسية هي.. .املسلمة ...،الكلمة الصحيحة لتكون اجلْ  .١٢
 أ. يصّلي يف املسجد 

 يلةب. مجَ 
 يلج. مجَ 

 اعة مجَ  د . ُتَصلِّْني 
 يتكون النص الوصفي من عنصورين وُها ... .١٣

 أ . االجتاهات واحلدث
 ب. الوصف العام والوصف اخلاص 

 ج. القضية والوصف
 والتأكيد د . احلجج 

 
 ٣٠-٢٩ إقرأ هذه الفقرة إلجابة األسئلة لرقم

القبة هي أحد عناصر العمارة اإلسالمية اىل تقع فوق البناء. القبة مصنوعة من املواد  
ويلقب    املختلفة، مشهور  املسجد  هذا  د��ملهري.  الذهب كمسجد  من  إحدها 

املسجد ويزور هذا املسجد من  الذهبية. يتعجب الناس ِمبال هذا  الناس مبسجد القبة
 . اء املناطق يف إندونيسياأحن

 ملة االمسية الصحيحة هي .. .من اجلْ  .١٤
 أ . القبة هي أحد عناصر العمارة اإلسالمية

 ب. يتعجب الناس هبذا املسجد
 ج. يلقب الناس مبسجد القبة الذهبية

 د . يزور الناس هذا املسجد 
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 .. ملة اليت تدل على الوصف العام هي.اجلْ  .١٥
 أ . القبة هي أحد عناصر العمارة اإلسالمية تقع فوق البناء 

 ب. ويلقب الناس مبسجد القبة الذهبية
 ج. إحدها من الذهب كمسجد د��ملهري 

 د . يتعجب الناس ِمبال هذا املسجد 
لَِتْسِهيِلك ِيف  ِيف َهَذا اْلُمْسَتْشَفى َعَليَك َأْن َتعِرف اِإلْجَرءَات للَفْحص ِفْيه  .١٦

 .. واْإلجرَاءَات اليتَّ َجيب َأْن تـَُقوَم هباَعَمِليَّة الَفْحص
 الكلمة اليت حتتها خط مبعىن .... 

 Untuk memudahkan proses pemeriksaan .أ

 Untuk mempersulit proses pemeriksaan  .ب 

  Untuk mempercepat proses pemeriksaan ج.

 Untuk Menjaga proses pemeriksaan د.

 ِيفْ َحلِقَك؟ = َهْل َتْشُعُر أبَملٍَ  طبيب .١٧

 = ........ حممد  
  ي قِ ِيفْ َحلْ  ْشُعُر أبَملٍَ أج. نعم،  نعم، َنْشُعُر أبٍمل يف حلقي .أ

 يقِ ِيفْ َحلْ  ْشُعُر أبَملٍَ ي  ونعم، هد.   يقِ ِيفْ َحلْ  ْشُعُر أبَملٍَ أال،  . ب
   لصَُّداعِ وا -ِبِشدَِّة احلََرارَِة  - يَومِ  – َأْشُعرُ  -ُمْنُذ اخلَِمْيِس  .١٨

 لة مفيدةرتب هذه اْلملة لتكون مج

ِة احلَرَارَِة َوالصَُّداِع  ِم اخلَِمْيِس َأْشُعرُ وْ يَـ   .أ  ُمْنُذ ِبِشدَّ

ِة يَـ  َأْشُعُر احلَرَارَِة َوالصَُّداعِ  . ب  ِم اخلَِمْيسِ وْ ُمْنُذ ِبِشدَّ

ِة احلَرَارَِة َوالصَُّداِع ُمْنُذ يـَْوِم اخلَِمْيس أ .ج  ْشُعُر ِبِشدَّ

ِة   ِم اخلَِمْيِس احلَرَارَِة َوالصَُّداعِ وْ َأْشُعُر يَـ د.    ُمْنُذ ِبِشدَّ
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 ال َ� َسيِِّدي، َأّي ِخْدَمٍة؟: أَْهال َوَسهْ  ............ .١٩

 حممد : أَْهال ِبَك، أُرِْيُد َأْن أُقَاِبَل الطَِّبْيَب . 

 ِعٌد؟و : َهْل َلَدْيَك مَ ............ 

 حممد : ال، َما ِعْنِدْي َمْوِعٌد. َهَذا أوَُّل َمرٍَّة اْحُضُر ِيف َهَذا اْلُمْسَتْشَفى  

 ؟ تهما مهن

موظف  د. طبيبج.    دهان ب.    رإيس املدرسة .أ
 املستشفى 

الساعة   .٢٠ يف  املستشفى  إىل  مساءً أذهب  اللغة  الرابعة  إىل  ترجم   ،
 اإلندونيسية 

    Saya pergi ke rumah sakit jam enam pagi .أ 

  Saya pergi ke rumah sakit jam enam malamب. 
  Saya pergi ke rumah sakit jam empat malam ج.

 Saya pergi ke rumah sakit jam empat sore  د. 
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Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

1 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 

2 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 3 4 4 4 

3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 3 4 4 4 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 1 4 5 4 5 4 5 

5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 

7 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 2 3 5 5 

8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 4 4 3 4 4 1 2 4 3 4 5 4 2 4 4 

10 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

11 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 

13 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 

14 4 5 3 3 5 2 4 4 5 5 4 3 4 5 5 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

16 5 4 5 3 5 4 5 5 2 4 5 4 5 5 5 

17 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

18 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

19 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 5 5 5 5 5 5 1 5 4 3 5 5 4 5 5 

22 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

23 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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26 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 

28 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 

29 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 3 3 4 

30 4 5 5 4 5 3 5 5 3 4 5 2 4 4 4 

31 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 5 5 5 

32 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

33 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 3 5 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 5 

36 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

38 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

39 4 5 5 5 3 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 

40 5 4 5 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 

41 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 

42 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 

43 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

44 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 

45 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 

  نتائج استبيان التعلم التعاوين 
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Responden Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 

1 5 3 3 3 4 4 1 2 4 3 2 4 2 2 3 

2 4 3 3 2 4 4 1 2 2 3 2 4 1 3 1 

3 4 3 4 2 4 4 1 2 2 3 2 4 1 3 1 

4 5 1 5 1 5 5 1 4 2 2 2 4 1 4 1 

5 3 2 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 

7 5 2 4 2 5 4 2 4 2 2 1 4 1 3 2 

8 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

9 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 

10 2 1 3 5 5 3 2 2 3 2 5 2 1 1 3 

11 4 1 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 4 

12 4 2 4 1 5 5 1 2 1 1 4 4 3 5 3 

13 5 2 4 1 5 5 1 2 1 1 5 5 1 5 3 

14 2 5 3 3 4 2 3 2 4 4 1 1 3 3 5 

15 4 3 3 1 4 4 2 2 5 3 3 2 1 4 5 

16 5 1 5 1 5 5 1 4 3 2 4 4 2 3 3 

17 4 2 4 2 3 4 2 2 2 2 4 4 1 5 2 

18 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 4 1 3 1 

19 4 4 4 2 5 4 2 3 2 2 4 4 2 4 3 

20 4 1 4 1 4 4 1 4 2 4 1 4 1 2 2 

21 5 2 5 1 5 5 1 4 2 1 5 5 1 5 1 

22 5 1 5 1 5 5 1 4 2 2 4 5 2 4 2 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 5 5 3 5 3 4 4 2 2 3 2 5 1 4 2 

25 4 2 5 1 3 3 1 4 4 2 3 3 1 3 2 
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26 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 3 2 

27 4 4 4 3 5 3 2 4 3 2 3 4 1 3 2 

28 3 4 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 4 

29 4 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 1 3 2 

30 5 1 4 1 5 5 1 4 2 1 1 3 1 4 1 

31 5 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 

32 5 1 5 1 5 5 1 4 2 1 3 5 1 5 2 

33 4 3 5 1 5 4 1 3 2 3 2 4 1 3 2 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 

36 4 4 5 2 3 3 1 3 5 3 4 4 1 3 3 

37 3 2 4 1 4 4 2 3 2 2 3 4 1 4 3 

38 5 1 5 2 5 5 1 2 4 3 5 4 1 4 3 

39 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 

40 3 1 4 2 4 3 2 2 2 1 1 5 1 3 3 

41 4 4 4 4 5 4 3 2 5 4 3 5 2 3 4 

42 5 4 5 2 4 5 1 3 3 3 3 4 1 4 2 

43 5 1 5 1 4 5 1 4 1 1 1 2 1 3 2 

44 4 1 4 2 5 4 1 3 1 2 4 4 1 4 2 

45 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 1 3 1 3 4 

 التعلم دافعنتائج استبيان 
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 تقدمي املواد التعليمية وتقدمي املشاكل 

 

 الطالب يشكلون جمموعات 

 
 

 الطالب يعملون مًعا يف جمموعات 
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 يشرف املعلم ويتحكم يف مسار املناقشة 

 
 تعدد املختبار على اإلإجراء الطالب 

 
 الصورة بعد الدراسة 
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 تصريح البحث
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إمتام البحث ملفّ 
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 السرية الذاتية  .١

 املعلومات الشخصية .أ
 أمحد سيف الدين زهري :    االسم 

 ١٩٩٨ديسمرب  ٨جريسيك، :  مكان امليالد و اترخيه 
 ٦١١٥٢ بوجناه، جريسيك :    العنوان
 : اإلندونيسية    اجلنسي 

 : تعليم اللغة العربية    قسمال
 ٠٨٥١٦١٥٨٥٢٥٨:   رقم اهلاتف

 syaifuddin.zuhre@gmail.com:   الربيد اإللكرتوين

 املستوى الدراسي .ب
 السنة املستوى الدراسي

 ٢٠٠٥  - ٢٠٠٤ بوجناه جريسيك  "منبع العلوم"املدرسة روضة األطفال 

    ٢٠١١  - ٢٠٠٦ "منبع العلوم" بوجناه جريسيك املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 ٢٠١٤  - ٢٠١٢ "منبع العلوم" بوجناه جريسيك املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

اإلسالمية الثانوية  براس   ٣  احلكومية  املدرسة  اتنبك 
   جونبانج

٢٠١٧  - ٢٠١٥ 

اللغة العربية يف كلية  تعليم  علوم   بكلوريوس (سرجا�) قسم 
و  اإلسالمية  الرتبية  إبراهيم  مالك  موال�  جبامعة  التعليم 
 ماالنج  احلكومية

٢٠٢٢  - ٢٠١٩ 

 


