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ABSTRACT 
 

 
Imam Arifin Siregar (2010) : The application of STAD ( Student Teams 

Achievement Division ) type cooperative 
learning through direct method to increase 
the result of students’ Arabic study in full 
day program at the second year of SMP IT 
Arroyyan At Taqwa Pekanbaru 

 
 

This research caused by low the result of students’ Arabic study in full day 
program. Problem formulation in this research is whether The application of 
STAD ( Student Teams Achievement Division ) type cooperative learning through 
direct method can to increase the result of students’ Arabic study in full day 
program at second year of SMP IT Arroyyan At Taqwa Pekanbaru. 

 
Subjects in this research is student VIII class full day program at SMP IT 

Arroyyan Attaqwa Pekanbaru by totals student 26 people. while the object of this 
research is the application of STAD type cooperative learning through direct 
method to increase the result of students’ Arabic study in full day program at 
second year of SMP IT Arroyyan At Taqwa Pekanbaru. As for the research was 
conducted in July through August 2010. 

 
In order to this research succesful with every consideration without 

interference which bother research fluency, researcher arranges impassable step 
deep observasional action braze, which is : 1) Planning 2) Implementations  3) 
Observations and 4) Reflections. 

 
Successful application of STAD type cooperative learning through direct 

method, known from an increase  the result of students’ Arabic study in each 
cycle, both in the first cycle, second and third. the first cycle, the student Arabic 
learning achievement is 61.53% with the category of " enough ", because it is in 
the interval 56-75%. The second cycle of result of students’ Arabic study 
increased the percentage of 73.08% with a category of " enough ", because it is in 
the interval 56-75%. After been arranged learning process repair on the third 
cycle, the results of students’ Arabic study increased with percentage of 80.72% 
with a category of " high ", is in the interval 76-100%. this shows that the 
improvement process of Arabic learning through STAD type cooperative learning 
can be said successful. 



 
 

ABSTRAK 
 

Imam Arifin Siregar (2010) : Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 
STAD ( Student Teams Achievement 
Division ) Melalui Metode Langsung Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab 
Siswa Kelas VIII Program Full Day SMP 
IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar bahasa Arab 
siswa program full day. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode langsung dapat 
meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIIIA program Full Day di 
SMP IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA program full day di 
SMP IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru yang berjumlah 26 orang. Sedangkan 
objek dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 
melalui metode langsung dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa 
kelas VIIIA program Full Day di SMP IT Ar Royyan At Taqwa Pekanbaru. 
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Agustus 
2010. 

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti 
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1) 
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi. 

Berhasilnya penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui 
metode langsung, diketahui dari adanya peningkatan hasil belajar bahasa Arab 
siswa pada setiap siklus baik pada siklus I, II dan III. Pada siklus I hasil belajar 
bahasa Arab siswa adalah 61,53 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada 
interval 56-75 %. Pada siklus II hasil belajar bahasa Arab siswa meningkat dengan 
persentase 73,08 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada interval 56-75 
%. Setelah diadakan perbaikan proses pembelajaran pada siklus III, hasil belajar 
bahasa Arab siswa meningkat dengan persentase 80,76 % dngan kategori “ tinggi 
” berada pada interval 76-100 %. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan proses 
pembelajaran bahasa Arab melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui 
metode langsung dapat dikatakan berhasil. 
 

 
 
 



 
 
 
 

 ملخص

 

من خالل الطريقة   STADتطبيق التعلم التعاونى بالنموذج) : 2010. (إمام عارفين س

اللغة العربية لدى التالميذ في م لترقية نتائج تعلالمباشرة 

الفصل الثامن في برنامج اليوم الكامل بالمدرسة الثانوية 

  .اإلسالمية المتكاملة الريان التقوى باكنبارو

أما , نتائج تعلم اللغة العربية عند تالميذ اليوم الكامل منخفضة هي أن خلفية البحث 

من خالل الطريقة    STADعاوىن بالنموذج تكوين املشكلة يف هذا البحث هل تطبيق التعلم الت

يستطيع ترقية نتائج تعلم اللغة العرببية عند تالميذ الفصل الثامن يف برنامج اليوم الكامل  املباشرة

  .باملدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة الريان التقوى باكنبارو ؟

 26 همعددوكان  املالفصل الثامن يف برنامج اليوم الك يف تالميذال هم أفراد البحث

لرتقية نتائج  من خالل الطريقة املباشرة STADأما موضوعه تطبيق التعلم التعاوىن بالنموذج . تلميذا

الفصل الثامن يف برنامج اليوم الكامل باملدرسة الثانوية اإلسالمية  يف تالميذالتعلم اللغة العرببية عند 

  .م2010إىل أغسطس  وحث يف شهر يوليو قيام بالب. املتكاملة الريان التقوى باكنبارو

فيقّدم الباحث املراحل يف ,  بالفصل اجليدلينجح هذا البحث إعتمد الباحث على عمله 

  .اإلنعكاس) 4 املرقبة ) 3التنفيذ  ) 2التخطيط  ) 1: هذا البحث منها 

من  من خالل الطريقة املباشرة STADيعرف جناح تطبيق التعلم التعاوىن بالنموذج 

نتيجة . دورة إما يف الدورة األوىل و الثانية و الثالثةاللغة العربية عند التالميذ لكل ع نتيجة تعلم إرتفا 

يف الدورة % .  75-56ا تقع بني أل" كفاية"بطبقة %  61,53 التعلم يف الدورة األوىل هي

و بعد قيام بإصالح عملية %.  75- 56ألا تقع بني " كفاية " بطبقة %  73,08الثانية 

تدل هذه احلالة على أن ". عالية"بطبقة %  80,76 الدورة الثالثة فنتيجة التعلم هي التعليم يف

من خالل الطريقة  STADلنموذج إصالح عملية تعليم اللغة العربية من خالل التعلم التعاوىن با

  .يكون ناجحا املباشرة
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  الباب األول

  مقدمة

  المشكلة لفيةـخ   .أ

وألن بـدون التعلـيم لـن تكـون تغيـريات .  سالتعليم هو شيء يلعـب دورا هامـا يف حيـاة النـا

   )�( .يف الفرد حنو شيء أفضل

املـــــدارس املوجـــــودة يف  هـــــي إحـــــدى الريـــــان التقـــــوى املتكاملـــــة ســـــالميةاإل ثانويـــــةال ةاملدرســـــ

 هـــذه الـــنظم إىل املنــــاهجتشــــري . كامـــلاليـــوم الو  الــــداخلي تعلمالـــم انظـــهـــذه املدرســـة هلــــا  .باكنبـــارو

ـــاهج الدراســـية  ـــذ املنـــاهج الدراســـية مـــن الســـاعة . املعهديـــةواملن  هجااملنـــ وأمـــا  .12.00-07.15تنفي

 أــم أي ,ســاعة 24 هــو نظــام الــتعلم داخليتعلم الــالــنظــام . 15.00-13.30مــن الســاعة املعهديــة 

فية الــيت ضــاواألنشــطة اإل)  لزامــي واملهــاجعاإل(كــل أنشـطة الــتعلم يتبعــون   الـذين خيتــارون هــذا الربنــامج

الســــاعة (فقــــط  املزمــــ مــــاتعل تالميــــذال و تعلــــمتعلــــم اليــــوم الكامــــل وهــــ أن نظــــاميف حــــني   .خيتاروــــا

كامــل اليـوم ال تالميــذعمليــة الـتعلم بـني  تليسـ. واألنشـطة املنهجيـة الــيت خيتاروـا) 07.15-15.00

الـــيت  اداملـــو  ىحـــدإ أمـــا. ادةنفـــس املـــ ونتبعـــييف احملليـــة و  تعلمـــونقـــة ، وهـــذا يعـــين أـــم يتفر  داخليالـــو 

أهـــداف تنفيـــذ برنـــامج   .هـــي اللغـــة العربيـــة تكاملـــةامل ســـالميةاإل ثانويـــةال ةيف املدرســـ يتعلمهـــا التالميـــذ

بعـض  مهلـدي داخليالـو كامـل اليـوم ال تالميـذهي لكل من  لداخلي يف هذه املدرسة ا وكامل اليوم ال

  .اللغة العربية ةمهار  ، وخاصة)  احلياة مهارات( املهارات 

 ىالبـد علـو   . اللغة العربية هـي لغـة القـرآن واحلـديث ، ومهـا الركيزتـان األساسـيتان لإلسـالم

. بدايــة اإلســالم إىل يومنــا هــذا ، فــإن اللغــة املســتخدمة هــي اللغــة العربيــةمــن  .إســتيعاا مــن نياملســلم

علــى  .اللغــة العربيــةب نــزلم الكتــب املوجــودةمجيــع لتكميــل  الــداملقــدس اخل نــه الكتــابحبكــم كو القــرآن 

و  .)2(.اللغـة العربيـةب  ةبـو تمك ةث النبويـيـداحاألو  اللغـة العربيـة أيضـا ،ينطـق ب خـامت النبيـنيالنـيب حممـد 

مـن الظلمـات نـزل ـا الـذكر احلكـيم ليخـرج النـاس , يكفي اللغة العربية رفعـة و شـرقا أـا لغـة الـوحى 

فتحـت علـى بصـائر أهـل  قـد أبـواب السـماء تو كانـ, و قـد انطلـق املسـلمون بلغـة الفرقـان, إىل النـور

                                                           
1
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006,  hal 3   

2
 Google : http://masnovan.blogspot.com/2006/03/urgensi-menguasai-bahasa-

arab.html 



ولـــذلك اهـــتم كثـــري مـــن العـــرب و  3.عـــن كنوزهـــا ســـان الـــوحى فـــتح مغـــاليق القلـــوب فشـــقّ األرض و ل

        4.املسلمني بتعلم اللغة العربية و تعليمها

 جيـــدا تالميـــذيتعلم الوســـ .سو در الـــ نيـــلالطـــالب  سيســـّهلاجليـــد يف عمليـــة الـــتعلم، الـــتعلم 

لـــذلك ، ميكـــن الـــتعلم مـــع و  . الداخليـــة، مثـــل احلاجـــة إىل العمـــل اجلمـــاعي ماحتياجـــا تـــؤدي عنـــدما

طـرق التفكـري  ى ىف اكتسـابفمن الضـرور  . تالميذخرين حتسني املعارف وحدة يف تفكري الاآلزمالء ال

 )  5( .)اخلو قيقيــة أو الصــور احلألمثلــة ا(ويؤيــد احلــق مــع صــور  ناســبةامل والعمــل اجلمــاعي واختيــار املــواد

واد يف نقــل املــ ناســبةامل طــرقيف اســتخدام االســرتاتيجيات وال نييابتكــار وا كونــياملعلمــني أن البــد علــى و 

 ن اسـرتاتيجية مالئمـةإقـال  الـذي سـالميتو رأيهذا يتفـق مـع . الكاملة حلصول على النتائج الدراسية

   ).6( تالميذوامل اليت تؤثر على نتائج تعلم الالع ىحدإ

الــتعلم  ةاســرتاتيجي هــى كــن اســتخدامها لتحســني نتــائج الــتعلممتالــيت  اتاســرتاتيجي إحــدى

ــ ســرتاتيجيةإ  .التعــاوين لتحســني التحصــيل الدراســي واملهــارات ة الــتعلم التعــاوين هــي اســرتاتيجية قوي

 إلدارة  خصـية اإلجيابيـة مـع اآلخـرين وتطـوير املهـاراتتطويراحرتام الذات والعالقـات الشو االجتماعية 

/ اسـتخدام نظـام التجميـع بلتعلم امنوذج  وهالتعلم التعاوىن    )7(. لمدرسةلجيايب اإلوقف املالوقت، و 

نـوع اجلـنس أو  وأالقـدرة األكادمييـة  ةشـخاص ذوي خلفيـأىل سـتة إربعـة أ مـن ألفتـيصغري ، الفريق ال

) 2009ينـا و  مـادى يف( سندوق و على أن نورهادىو  )8(). غري متجانسة(لفة ختاملقبيلة الأو  العرق

مـــن ليســـت  الدراســـيةمـــوارد اجليـــد حـــىت  التفاعـــل عـــي خللـــقاو تعلـــم  وبـــأن الـــتعلم التعـــاوين هـــ نيقـــوال

   ).9(من زمالئه أيضا ولكن  املدرسني والكتب املدرسية فقط

األساســية يف الــتعلم التعــاوين ،  اصــرهنــاك بعــض العن. الــتعلم التعــاوين هــو  عناصــر مرتابطــة

لوجـــه  لتفاعـــل وجهـــاا) ب( و ) positive interdependence(االعتمـــاد املتبـــادل اإلجيـــايب ) أ( ىوهـــ

                                                           
3
: الصفحة, 2000, عالم الكتب: القاھرة , طرق التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية ا�س�مية, الدكتور فخرالدين عامر  

27  
4
  ت: الصفحة, 2003, مؤسسة الوقف ا�س�مى: الرياض ,ديكالعربية بين ي ,الدكتور عبد الرحمن بن إبراھيم الفوزان 

5 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 
2003, hal 75 

 

6
 Ibid, hal 76 

7 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana 
Prenada Media Group: Jakarta, 2007, hal 284 

8 Ibid, hal 240 
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)face to face interaction  (و )(  ة الفرديـــةيلؤ املســـ) جindividual accountability(  و)د (

  )use of collerative/social skill () 10(مهارات العالقات بني األشخاص 

املدرســـة الثانويـــة متهيديـــة يف  ةوبنـــاء علـــى دراســـ  ، درســـةيف امل املوجـــودة عمليـــة الـــتعلمأمـــا 

 يف الــذين يتعلمــون اللغــة العربيــة تالميــذنتيجــة ال ت، كانــ باكنبــارو التقــوىاإلســالمية املتكاملــة الريــان 

مــع  تالميــذتحســني نتــائج تعلــم الل اللغــة العربيــة ةســمدرّ  تحاولــولو ، ةكامــل منخفضــاليــوم البرنــامج  

  : هي  هر املوجودةاالظو كما . تطبيق اسرتاتيجيات التعلم

  . كامل سليب يف التعلماليوم ال تالميذهناك العديد من  .1

 النتيجة م يكسبوننخفضة ، ألاملنتائج التعلم  مكامل هلاليوم ال تالميذمعظم  .2

   .)KKM(أقل من قيمة احلد األدىن من معايري الكمال 

  . العربية اللغة كامل عالجيةاليوم ال تالميذمعظم يتبع  .3

 تطبيـــق ":    حبثـــا حتــت املوضــوع  اهر الســـابقة فــأراد الباحــث أن يكتــببنــأ علــى الظــو ف

مـن خـالل الطريقـة   STAD (Student Team Achievement Division)لنموذج باالتعلم التعاوني 

 كامـلاليوم البرامج  في الثامن فصلال تالميذ فيالدى لئج تعلم اللغة العربية انتلترقية المباشرة 

   " باكنباروالتقوى  الريان المتكاملة سالميةاإل ثانويةالبالمدرسة 

   توضيح اإلصطالحات. ب

  :  وه الحاتتوضيح اإلصطاحلاجة إىل ف  ،وضوعامل عن لتجنب سوء الفهم

  11هو العمل أو السعي تنفيذ التصميم أو التحطيط تطبيق ال .1

يف   مزمالئه واعملي كي تالميذعلم التعاوين هو نظام التعليم الذي يقدم فرصة للالت .2

   ).12(مثابة امليسركيف هذا النظام   درس، وامل ةنظمامل واجبةال

3. STAD وادومناسبة جلميع امل) أبسط الطراز(طراز التعلم التعاوين  هي واحدة من  ،

 . أشخاص 5- 4كل جمموعة تتألف من 

هي الطريقة يف تعليم اللغة العربية و يعلم املدرس مواد اللغة العربية  الطريقة املباشرة .4

  .مباسرة

                                                           
10Ibid, hal 190  

11 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1987, 
hal 22-23 

12Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Bumi Aksara: Jakarta, 2009   



   ).13( ترقية مستوى زيادة مستوى أوهي الزيادة  .5

 بعــــــد أن حصـــــل علــــــى جتربــــــة الــــــيت يكســـــبوا تالميـــــذقــــــدرات ال هـــــي نتـــــائج الــــــتعلم .6

   ).14(التعلم

نتــائج يقــة املباشــرة لرتقيــة مــن خــالل الطر  STAD نموذجبــالالــتعلم التعــاوين  تطبيــق املــراد مــن

 بـني كيفيـة الـتعلم يف جمموعـاتي ذيالـ الاحلـ وهـ بحـثال االذين يتعلمون اللغة العربية يف هـذتالميذ ال

  . تالميذاللدى تعلم اللغة العربية نتيجة ميكن رفع  باستختدام اللغة العربية مباشرة

  ختيار الموضوعالدوافع في ا. ج

  : ذا املوضوع منها ختيار هإما دوافع الباحث يف ا

الباحــث يف قســم تــدريس اللغــة  حثــه الباحــث يــرتبط بتخّصــصالبحــث الــذى يبإن  .1

 .العربية بكلية الرتبية والتعليم

يســـــــتطيع الباحـــــــث ،  لقـــــــرب الباحـــــــث عـــــــن ميـــــــدان البحـــــــث والوقـــــــت املناســـــــب .2

  . قيام بهل

مــن أبســط منــوذج الــتعلم بــني  يهــ STAD النموذجبــالــتعلم التعــاوين  ةاســرتاتيجي .3

 .داملناسبة جلميع املوا و لتعلم التعاوين وغريهاا

هـي تعلــيم الــذى ال STAD  النموذجبــاسـتعمال الطريقــة املباشـرة و الــتعلم التعـاوىن  .4

    تسئم التالميذ يف التعلم

  كالتالمش . د 

  المشكلة تقديم .1

  :  والبحث هاملشكلة يف هذا  تقدمي، السابقة ةاستنادا إىل خلفية املشكل

  ؟  اللغة العربية منخفضة يف املادةكامل اليوم الامج نبر تالميذ يف ال لمتع نتائج هل . أ

نتــائج  لرتقيــةيســت فعالــة لتــدريس الســتخدمها املعلمــون يف ااالســرتاتيجية الــيت  لهــ . ب

  ؟ تالميذ تعلم ال

مــن خــالل الطريقــة املباشــرة  STADذج و نمبــالاســتخدام الــتعلم التعــاوين بالــتعلم  لهــ . ت

  ؟  لم اللغة العربيةنتائج تع يستطيع لرتقية

                                                           
13 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Abdi Tama,  hal 530 
14 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995, hal 22 
 



  مشكلةتحديد ال .2

لـــذلك   ،رأى الباحــث أن املشــكالت املوجــودة كثــرية فـــال ميكــن عليــه أن يبحــث كلهــا

نتـائج  لرتقيـة مـن خـالل الطريقـة املباشـرة STADنموذج بـالالتعلم التعاوين  الباحث على تطبيق زركّ 

ــــة مــــن ال تعلــــم ــــذاللغــــة العربي ــــامج  لفصــــليف ا تالمي ــــوم الالثــــامن يف برن ــــةالباملدرســــة كامــــل الي  ثانوي

  .  باكنبارو التقوىالريان   املتكاملة سالميةاإل

   تكوين المشكلة .3

هـو  ا البحـثاملشـكلة يف هـذ فيكـّون الباحـث،  ت املوجـودة السـابقةاملشـكال بناء علـى

نتــائج تعلــم  لرتقيــة يســتطيع مــن خــالل الطريقــة املباشــرة STADنموذج بــالهــل الــتعلم التعــاوين : "

 ســالميةاإل ثانويــةالباملدرســة  كامــلاليــوم الالثــامن يف برنــامج  فصــليف ال تالميــذة العربيــة مــن الاللغــ

  "؟  باكنبارو التقوى الريان  املتكاملة

  أغراض البحث و فوائده  .ھ

   البحث غراضأ .1

مــن خــالل  STADنموذج بــالالــتعلم التعــاوين  هــل" ملعرفــةالغــرض مــن هــذا البحــث هــو 

الثــامن يف برنــامج  فصــليف ال تالميــذاللغــة العربيــة مــن ال نتــائج تعلــم لرتقيــة طيعيســت الطريقــة املباشــرة

  ."باكنبارو التقوىالريان   املتكاملة سالميةاإل ثانويةالباملدرسة كامل اليوم ال

  البحث فوائد .2

  : البحث كما يلي  اهذ الباحث يف الىت يرجوا فوائدال أما

 مــــن عــــن مســــتوى جنــــاح الــــتعلم ةاملدرســــ رئــــيس إىل رســــلت ا البحــــثنتــــائج هــــذ . أ

  . تالميذال

يف الــــتعلم  التالميـــذ  مســــتوى جنـــاح ملعرفـــة ةللمعلـــم، نتـــائج هـــذا البحــــث مفيـــد . ب

  . تنوعةاملفز املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات التعلم حتو 

لتكميـــل شــــرط مـــن الشــــروط املقـــررة للحصــــول علـــى شــــهادة املؤهـــل يف الطبقــــة  . ت

بية والتعليم جلامعة سـلطان شـريف  ية بكلية الرت األوىل يف قسم تدريس اللغة العرب

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوك

  
 



  الباب الثانى

  فرضية العملو  مفهوم النظريال

  

 مفهوم النظريال . أ

   العربيةاللغة نتائج تعلم  .1
يف طـاهرين ( سـوريا وقـال . ا الـبعضمعن بعضـه ماال ميكن فصله ذانال هومانفملتعليم مها التعلم وا

مـن  نتيجـة ك،   لـةاجلديـدة املتكام حلصول علـى التغـريات السـلوكية الفردالذى يعمل به  التعلم هو عملي) 2005
أن  مفهومـان هـذان .  درسم بـه املـليقـو مـا ينبغـي  على أن التعلـيم يـدل علـى )1(.لفرد يف التفاعل مع بيئتهخربة ا
عمليــة الــتعلم و  يف تالميــذبــني ال و تلميــذال و درسيف نشــاط واحــد عنــدما حيــدث التفاعــل بــني املــ ادجمنــإيكونــا 
ولـذلك ، فـإن حتقيـق نتـائج  . تـرتبط ارتباطـا وثيقـا مـع ظـروف معينـة التعلم هو عملـي مشـروط، الـيت ).2( التعليم

   ).3( تلميذواليت جاءت من خارج الأ تالميذال منأكان عينة أيضا ، سواء املشروط البالتعلم ترتبط  
ــــــتعلم  ــــــائج ال ــــــدرات هــــــينت ــــــد ق ــــــتعلم خــــــرباتعلــــــى  حصــــــلوابعــــــد  تالميــــــذال ىل وهنــــــاك  )4( .ال

ــــــتعلم وهــــــ ــــــالاإلجنــــــاز  و إصــــــطالح أخــــــر عــــــن نتــــــائج ال ــــــوغ إجنــــــاز أو نتــــــائج )  2005( طــــــاهرين كمــــــا ق وبل
نبغــــــــي هلــــــــذه ت ولـــــــذلك، .والنفســــــــية طفيـــــــةاأو الع وانــــــــب املعرفيـــــــة والوجدانيــــــــةاجل، أشـــــــري إىل  تالميــــــــذال تعلـــــــم

   ).5( إجناز التعلمعلى  ةاجلوانب أن تكون مؤشر 
ن من سـتة جوانـب، وهـي املعرفـة تكوّ ي ذىنتائج التعلم املتصل بامللكية الفكرية الب يتعلق اال املعريف

الــــذى  فيمــــا يتعلـــق بـــاملوقف العـــاطفي الاـــ  .ميو والتقـــ  والرتكيــــب  والتحليـــل  والتطبيـــق  واإلدراك  أو الـــذاكرة
نتـــائج الـــتعلم ب يتعلـــق  احلركـــي اـــال  .التـــدخيلمي  والتنظـــيم و واالســـتجابة أو الفعـــل  والتقـــ  مـــن القبـــوليتكـــّون 
نتـــائج الـــتعلم ، ومـــن بـــني مــن مي و تقـــالموضـــوع  تكـــون الثـــةانــب الثو اجل . القـــدرة علـــى الفعـــلاملهـــارات و باملتصــل 

تقــان حمتــوى إيف  تالميــذتعلــق بقــدرة الي هن يف املــدارس ألنــو املعلمــّومــه األكثــر ق ىفاملعــر  اــاالت الثالثــة ، اــال
   ).6(الدروس 

مـن   .بعـد املشـاركة يف عمليـة الـتعلم الميـذتمن ال التعلم كإشارة جناح  التعلم زجناإلقياس  واعدهناك ق
  : هي  اييسقبني القواعد هذه امل

   10إىل  0قياس من امل ةقاعد فإن،  وىلاأل
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   100إىل  0قياس من امل ةقاعد فإنالثانية ، 
   4.0إىل  0.0قياس من امل ةقاعد فإن الثالثة ،
   ألف إىل هـمن   قياسامل ةقاعد فإن ، الرابعة

 - 0مقيـاس  علـى أن،  6أو  5هو   10 - 0مقياس  )مترير الصف(جناح التعلم  لتبينيعدد الأقل 
  )7( .دال وه روفاحل مقياس أن على 1.2أو  1.0هو 4.0 - 0.0، ملقياس من  60أو  55هو  100

    STADنموذج بالالتعلم التعاوني  .2
واملبـدأ األساسـي يف . ةلديه قواعد معينـ ذىالاجلماعى  ذج من التعلم االنم ىاحدالتعلم التعاوين هو 

  . جمموعــات صــغرية وتعلــيم بعضــهم الــبعض لتحقيــق األهــداف املشــرتكة إىل تالميــذل اليشــكت الــتعلم التعــاوين هــو
 حلـة البهجـةأن يتعلمـوا يف  الضـعفاء تالميـذال. دون التعـرض تلميـذا ضـعيفا مـاهر يعلم تلميذ  يف التعلم التعاوين

اســـتخدامها عنـــد اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوين  قبـــل الســـليبب الطـــال.  هممـــن االصـــدقاء الـــذين ســـاعدو  األن كثـــري 
تعـاوين الومـن الواضـح أن هيكـل اهلـدف  ).8(ضطر إىل املشاركة بنشاط أن تكون مقبولة من أعضاء اموعـة يس

لـــتعلم وفقـــا لكـــوبر، تطبيـــق ا .  تعلمالـــيف اموعـــة لتحقيـــق جنـــاح  تالميـــذتتميـــز املتبادلـــة االعتمـــاد الكبـــري بـــني ال
التعـــــاوين ميكــــــن أن يســـــرع مــــــن اكتســـــاب املهــــــارات األساســـــية  مثــــــل املهـــــارات املعرفيــــــة واملهـــــارات الوجدانيــــــة  

 / املدرســـة اإلبتدائيـــة(مســـتوى التعلـــيم األساســـي يف واملوقـــف ،  قـــديراإلجنازوالتفكريالنقـــدي  وأثـــر ذلـــك علـــى ت
   ).9(ليم العايل ، و التع) العامة  /املدرسة املهنية (توسطة املو )  الثانوية

 ليـئ ونـور هـادى و سـيندوق وفقـا    .وجـد فيـه عناصـر مرتابطـةتالتعلم التعاوين هو النظام الـذي 
أن هنـاك عناصـر خمتلفـة وهـي األحكـام األساسـية يف الـتعلم التعـاوين  ونقولـي) 2009ينا عام و  مادى يف(
 face to face( اعـــل وجهـــا لوجـــهالتف )ب( ،)  positive interdependence(الـــرتابط اإلجيـــايب ) أ(، 

interaction (  ،)( ة الفرديــــة يلؤ املســــ) جindividual accountability (   و)بــــني ةمهــــارات العالقــــ) د 
  )use of collerative/social skill ()10 (  الشخصية

  جيايب اإلرتابط ال . أ
 يشعرل لتعلم اجليدةحالة اعلى خلق ا كون قادر ين أن و يف نظام التعلم التعاوين ، يلزم املعلم 

 بني ، ويف هذه احلالة احتياجاتاآلخرين تالميذإىل ال تالميذال حيتاج  .احتياجات كل منهم تالميذال
  . الرتابط اإلجيايببما يسمى  هوهذ ).لتعلم ا اجة خارجاحل يستل(التعلم ب تالميذ تتعلقال

  لوجه االتفاعل وجه . ب

                                                           
7
 Tohirin, Op.Cit , hal 159  

8
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Bumi Aksara: Jakarta, 2009 hal 189   

9 Cooper, http://edukasi.kompasiana.com/2009/12/21/pembelajaran-kooperatif/ 
10 Made Wena, Op.Cit, hal 190-192 



وار ، احلــوعــة ملواجهــة حــىت يتمكنــوا مــن إجــراء يف كــل جمم تالميــذيتطلــب ال هــا لوجــهالتفاعــل وج
تفاعـل مجيـع أعضـاء اموعـة ييف هـذه احلالـة  , إذن . ليس مع املعلمني فقط ، ولكـن مـع زمالئهـم  أيضـا

  . عضاء يف اموعةعالقات بني األالإلقامة  اجلماعى ، من خالل تطبيق مهارات العمل ممع بعضه
  لة الفردية و ؤ املس . ب

املــــواد  ســــتيعابعــــن ا كــــون مســــؤواليجيــــب أن ) فــــرد( تلميــــذموعــــة ، لكــــل ا أهــــداف تحقيــــقل
دون املســؤولة الفرديــة  . عضــاءاألقيمــة مــن العلــى أســاس متوســط  نتــائج الــتعلم اجلمــاعىالتعليميــة ، ألن 

  . ن النجاح سيكون صعبا للوصول إىل اموعاتإف
  الشخصية  بني مهارات العالقات . د

ــــاج إىل ــــتعلم التعــــاوين حيت ــــذعلمــــني لتوجيــــه الامل يف ال والتنشــــئة  والعمــــل معــــا   علــــى التعــــاون تالمي
املهـــــارات االجتماعيـــــة  مثـــــل التســـــامح   ,وبالتـــــايل يف الــــتعلم التعـــــاوين  ةعـــــو ماالجتماعيــــة بـــــني أعضـــــاء ا

العالقــــات يف نســــج فيــــدة املاملــــة مــــن األصــــدقاء  وينتقــــد األفكــــار ولــــيس انتقــــاد األصــــدقاء ، وغريهــــا او 
  . تعمدا ها املعلمعلميست سوى افرتاض ، بل الشخصية ل
الــــتعلم التعــــاوين   أمــــا املزايــــا مــــن . مزايــــا وعيــــوبلــــه التعلم التعــــاوين فــــســــرتاتيجيات األخــــرى ، إلك

  :  كما يلىسرتاتيجية التعلم  كإ
كــن إضــافة مت طــالب علــى املدرســني  ولكــنالعتمــد ي الــتعلم التعــاوين ال ةمــن خــالل اســرتاتيج . أ

 مــعتالميــذ تعلم اليــاملعلومــات مــن مصــادر خمتلفــة و  جــد الطــالبالفكريــة ، و قــدرام  مــن الثقــة
  . اآلخرين تالميذال

  . وقارنه مع أفكار اآلخرين اللسانية الكلماتبلتطوير القدرة على التعبري عن األفكار   . ب
  . من القيود وقبول مجيع الفرق وعيا على احرتام اآلخرين  و تالميذكن أن تساعد المت . ت
واملهــارات االجتماعيــة  وتنميــة احــرتام الــذات ، األكادمييــة  النتــائج قيــةقويــة لرت  ةجاســرتاتي يهــ . ث

  . والعالقات الشخصية اإلجيابية مع اآلخرين
  . ردة تصبح حقيقيةاعلى استخدام املعلومات وقدرة التعلم  تالميذسن قدرة الحتكن أن مت . ج
  . افز للتفكرياحلالدافع و  حيسنالتفاعل أثناء التقدم التعاوين ميكن أن  . ح

  
  : كأليت,  هلا عيوبإىل جانب الفوائد ، اسرتاتيجية التعلم التعاوين أيضا 

الـــتعلم التعـــاوين يســـتغرق وقتـــا طـــويال ، فلـــيس منطقيـــا إذا كنـــا نتوقـــع  ةاســـرتاتيج ةلفهـــم فلســـف . أ
   .التعلم التعاوينتلقائيا لفهم فلسفة  تالميذال

 بــدونلــذلك ، إذا   .تالميــذ بعضــهم بعضــاال ميــتعل أن ىالســمة األساســية للــتعلم التعــاوين هــ . ب
peer teaching    ، ا فهممل يالتعلم الىت  عملية حدثفستفعالة الطالب .   



 نياملعلمـ بـل البـد علـىلفريـق ، امي الوارد يف اسرتاتيجية التعلم التعاوين علـى أسـاس نتـائج و التق . ت
  . لكل طالب زإجنا ةالنتائج املتوقعأّن  أن حيّسوا

  . طويال وقتااولة لتطوير وعي اموعة يتطلب احملالتعلم التعاوين يف  ةاسرتاتيج من نجاحال . ث
 لــيسو . كيفيــة بنــاء الثقــة بــالنفس  واأن يتعلمــ تالميــذال علــى الــتعلم التعــاوين جيــب ةيف اســرتاتيج . ج

  ).11(لتحقيق هذين األمرين  سهال العمل
  
واسـع النطـاق العلـى  ةسـتخدممم التعـاوين و أبسـط اسـرتاتيجية الـتعل ىاسرتاتيجية الـتعلم التعـاوين هـ 

مقارنــة  , ومــواد التــدريس  الفصــولجلميــع  مناســبةالتعــاوين  الــتعلم هــذه اســرتاتيجية . يف خمتلــف الدراســات
أو  (منـوذج جيـد للمعلـم الـذي يبـدأ تنفيـذ الـتعلم التعـاوين  STAD  .التعلم التعـاوين من ذج األخرو نمالمع 

 STADالـتعلم التعـاوين  اسـرتاتيجية )12(.)معرفـة يف جمـال الـتعلم التعـاوينربة و خـ ملديه يساملدرسني الذين ل
 علــى مســاعدة بعضــهم تالميــذيف األنشــطة والتفــاعالت بــني ال مناســبة ى اســرتاتيجيةســالفني هــ اهــطور  يتالــ

س مخـــ STADالـــتعلم التعــاوين  ميــرّ  يف عمليــة الـــتعلم ،. كاملــةلتحقيــق النتـــائج الاســتيعاب املـــواد يف  ابعضــ
   )13(:  على ملتمراحل واليت تش

  عداد اإل . أ
 5-4جمموعــــات مــــن  علــــىتقســــيم املشــــاركني  . يف الــــتعلم يلقيها املــــدرساملــــواد الــــيت ســــ إعــــداد

وبـني ) أكادمييـة جيـدة ومتوسـطة ومنخفضـة( تالميـذموعـة غـري متجانسـة تتكـون مـن الا تقسـيم. أعضـاء
  .اجلنسني

  املواد  إلقاءمرحلة  . ب
ذلـك  وهـاأن يتحقق تالميـذالعلـى  املؤشـرات الـيت جيـب إلقـاءالـدرس ب املدرسبدأ ييف هذه املرحلة 

 لـــىع أن يتأكـــد بجيـــتطـــوير املـــواد التعليميـــة ل .ســـيتعلموا املـــواد الـــيت تالميـــذ ملعرفـــةال إرادة فـــعاداليـــوم ، و 
  : األتية األمور

    .يف اموعة تالميذال هايتعلمسا مبتطوير مواد الدرس وفقا  .1
    .أن التعلم هو فهم املعىن ، وليس عن ظهر قلب رساملد يشدد .2
   .تالميذعلى فهم ال راقبةمل لراجعةالتغذية اإعطاء  .3
   .ملاذا كانت اإلجابة صحيحة أو خاطئة معنا املدرس يوضع .4
  .الدرس جيدا وافهم تالميذ قدإذا كان ال ديداجل درسإىل ال إلنتقالا .5

                                                           
11Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana Prenada 

Media Group: Jakarta, 2007, hal  
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 مرحلة أنشطة اموعة  . ت

تالميــذ اليتقاســم  مــاعىاجلالعمــل ويف . ظيفــةورقــة الو  تلميــذكــل   املــدرس يف هــذه املرحلــة  يعطــى
نتيجـة  ورقـة واحـدة كـل جمموعـة   مجعادة و امل أعضاء اموعة مجيع فهميلساعد بعضهم بعضا ، و الوظيفة

  .لعمل اجلماعيا
  مرحلة اختبار الفرد  . ث

ايـة ختبـار الفـرد يف درس باوقـام املـ . تالميـذال تعلـم جنـاح مسـتوىعرفـة ملمفيد شيئ اختبار الفرد 
  . موعاتايف  امنفرد تالميذ ان جييبوا ما تعلمهال الثاين والثالث ،اللقاء 

  اموعات  إىل ائزةاجل إعطاء مرحلة . ت
  التنمية الفردية نتيجة مرحلة حساب  .1

 النتـائج فرصـة متكافئـة إلسـهاملـه  ميـذتل، كـل األوىل النتـائجسب علـى نتائج الفرد حي تطوير
علــى يف نيــل  تالميــذاللــدفع  النتــائجحســاب . وجــدهللفريــق بنــاء علــى نتــائج االختبــارات الــيت  يةقصــو ال
 الـــيت قـــدمها التنميـــة الفرديـــة نتـــائجمـــأخوذ مـــن  النتـــائج حلســـاب أمـــا. ملقـــدر املناســـبة حســـن النتـــائجأ

  : ر يف اجلدولو نظم نيسالف

  التنمية الفردية نتائج إلعطاء  مبادئال

 يةفردالالتنمية  نتائج ختبارنتائج اإل

   نقطة أدناه النتيجة األولية 10أكثر من  . أ
  نقطة أدناه النتيجة األولية  1إىل  10 . ب
  نقطة أعاله  10ىل إالنتيجة األولية  . ت
 نقطة من النتيجة األولية  10أكثر من  . ث

 ) وليس على أساس النتيجة األويل( ةالكمال النتيجة . ج

5 
10 
20 
30 
30 

 

  اموعة قدير ت عطاءحساب النتيجة إل .2
أعضـاء  بـني ةالنتـائج مقسـومهـذه  كل نتيجة التنمية الفرديـة و  جبمع اموعة حساب نتيجة

  . تقدمي اجلوائز على أساس النتيجة يف املتوسطو  . اموعة

  الطريقة المباشرة. 3



14.بيــة مباشــرةالطريقــة املباشــرة هــى طريقــة يف تعلــيم اللغــة العربيــة و يعلــم املــدرس مــواد اللغــة العر       
هــذه  

العربيـــة يـــدرب  يف تعلـــيم اللغـــة. الطريقـــة أسســـت مـــن الفهـــم أن تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لـــيس كتعلـــيم علـــم الرياضـــيات
ولكــن تلــك الكلمــات . وــاتلــك املفــردات ال يفهم كانــت  صصــة ولــوالكلمــة املخاملفــردات أو  عــن تكلمالتالميــذ لــ

  .سيفهمها التالميذ و سيقدر ترمجها قليال فقليال
  . عملية التعليمية يف وقت ضيقاف من هدالطريقة هي خطة الىت يرمسها املدرس لتحقيق ا األ           

  :خصوصيات الطريقة المباشرة  

القيـام بالتعامـل مـع  اوية أوكتابـة حـىت يسـتطيع التالميـذإن أهداف الطريقة املباشرة هـي إسـتيعاب اللغـة شـف . أ
 .أهل اللغة و من يتكلم ا

ة و استخدامها كل يوم يف احملادثة مثـل مـا هـذا ؟ و مـا لكتابة الىت فيها املفردات العاماملادة هي ا و كانت . ب
 ذلك ؟ و ما تلك ؟ و غري ذلك

 مثلة إىل القواعدخلرسانة معناها بدأ املدرس من األإن القواعد املستخدمة يف التعليم هي ا . ت

 إن قدرة اإلتصال متر باألسئلة املقررة من قبل . ث

 درة احملادثة و اإلستماع تدرجيياكانت ق . ج

  المزيا و عيوب الطريقة المباشرة   

  :إن المزايا بهذه الطريقة هي      
 اإلستماع و احملادثة قدرة التلميذ على . أ

 متاما استيعاب التلميذ األلفاظ . ب

 يف اجلملة املفردات و وضعها استيعاب التلميذ . ت

 عليه يف الرتمجةاستيعاب التلميذ الشجاعة إلتصال من غري أن يصعب  . ث

  :أما عيوبها هى 

 إن هذه الطريقة حتتاج إىل املدرس اجليد من اجلسم و العقل و اخللق . أ

 يف الفصل الواسع اإن هذه الطريقة غري مناسبة تنفيذه . ب

ــــة ال حتتــــاج إىل لغــــة األم يف الشــــرح أ . ت ــــم أن يســــتخدم اللغــــة األخــــرى يف عملي ى ال تســــمح للمعل
 التعليم

  ات جيعل التالميذ سائما    كان تقرير و حفظ املفرد . ث

  :أما خطوات التعليم بالطريقة المباشرة كما يالى 

                                                           

             
14  Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab, Hida Karya Agung , Jakarta 1983, Hlm 26 



يبدأ املدرس املادة شفويًة و يلفظ الكلمة بشرية الشئ أو سورته جيرؤ احلرمة و يتبع التالميذ مرارا حىت  . أ
  صحيحا يف اللفظ و فهم املعىن

 )ها و غري, أين, هل, ما(املدرس األسئلة بأدوات اإلستفهام  يبدأ . ب

عىن يطلب التالميذ أن يفتح كتبهم املادة إما يف اللفظ أو فهم امل تقان املدرس أن التالميذ قد فهموابعد إ . ت
 القراءة الصحيحة مث يقرأ التالميذ النصوص متبادال أعطى املدرس مثاال مث

 ستمرار بالكتابةاإلأو التمرينات مث  ةلسئإجابة األ . ث

  .15باإلستدالليعطى أسلوب اللغة يف طباقة اخلاصة  . ج

   STADالنموذج بالتعلم التعاوني  يةاستراتيجو نتائج التعلم  بينالعالقة  .3
 )16( .املقصـــــود اخلصـــــوص لغرضبـــــا ة املناســـــبةنتـــــائج الـــــتعلم بتحقيـــــق يف اكتســـــاب القـــــدر تتعلـــــق 

للمعلمــــــني و  و التعلــــــيم نشــــــاط الــــــتعلم ىينــــــا ســــــاجنايا هــــــو يف   )1995(كيمــــــب علــــــى   الــــــتعلم ةواســــــرتاتيجي
  )1985(، ديــــــك وكــــــاري  الســــــابقمتشــــــيا مــــــع الــــــرأي  . فعاليــــــة وكفــــــاءةليحققــــــو أهــــــداف الــــــتعلم  تالميــــــذال

ــــــتعلم هــــــي جمموعــــــة مــــــن املــــــواد و أن اســــــرتاتيج  قــــــاال ــــــائج معــــــا خللــــــق  املســــــتخدمةإجــــــراءات التعليميــــــة ية ال نت
   )17(.تالميذالالتعلم لدى 

اســرتاتيجية و . تالميــذم النتــائج تعلــب علــى ؤثرالــتعلم تــ ةأن اســرتاتيجي نلخــص مــن الشــرح الســابق
الـتعلم التعـاوين  ةاسـرتاتيجي ىيف اللغـة العربيـة هـ تالميـذلل منتـائج الـتعل قيـةلمعلمـني لرت لالتعلم الـيت ميكـن تطبيقهـا 

ســاعد الطــالب ، ي اجلمــاعيألن الــتعلم  . الــتعلم باســتخدام نظــام التجمــع ةاســرتاتيجي ى، وهــ STADنمــوذج ب
نظــــام علــــى أســــاس  تقــــوم االســــرتاتيجية هــــذه يف  التقــــوميو  .قــــدرة األكادمييــــةال الضــــعفاء يفوال ســــيما الطــــالب 

املطلـوب ، وبالتـايل  اإلجنـاز  ظهـرن تأ اموعات  تستطيع إذا ،) الفوز(كل جمموعة اجلوائز   جيد اموعات ، و
علـــى  يـــةمســـؤولية الفرد ســـيظهرأن  اعتمـــاد مثـــل هـــذاإل، و  االعتمـــاد اإلجيـــايب ملكونكـــل أعضـــاء اموعـــة وســـي

افع لنجـاح و ، سـيكون لـديهم الـد زميلـه يسـاعدس لفريق واملهارات الشخصية من كل أعضاء اموعة ، كل فـردا
   ).18(ملسامهة يف جناح الفريق ليعطى اكل فرد الفرصة   ميلكاموعة ، حىت 

   فرضية العمل.  ب
الـتعلم التعـاوين  ى أنهـ ا البحـثذالفرضـية يف هـأمـا . املقّدمـةاملشكلة  تكوين من مؤقتة إجابةالفرضية هي 

الصـف الثـامن يف  تالميـذ يفالدى تعلم اللغة العربية لنتائج  قيةلرت  يستطيعمن خالل الطريقة املباشرة  STADمنوذج 
 . باكن بارو التقوى املتكاملة الريان سالميةاإل ثانويةالباملدرسة  كاملاليوم البرنامج 
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  الباب الثالث

  البحث ةقير ـط    

  

  هومكان البحث وقت . أ

يف و ، يف الفصـل لقـاءات ثـالثو  تادور ثالث  يف،  م 2010 يوليو شهرالبحث يف ب الباحث قامو 

  . باكنباروالتقوى  املتكاملة الريان سالميةاإل ثانويةالاملدرسة 

 موضوعهالبحث و أفراد  . ب

البحــث وموضــوع   .التقــوى الريــانلغــة العربيـة ال ومــدرس تالميــذمـن ال أفــراد البحــث، ا البحــثيف هـذ 

دى تعلــم اللغــة العربيــة لــ لرتقيــة نتــائجمــن خــالل الطريقــة املباشــرة  STADنمــوذج بالــتعلم التعــاوين  تطبيــق هــو

  .باكنبارو التقوى املتكاملة الريان سالميةاإل ثانويةاليف املدرسة كامل اليوم البرنامج ىف  تالميذال

   نة عيّ الو  مجتمع البحث. ج

 ثانويـةالللمدرسـة  كامـلاليـوم ال يف برنـامج يف الصـف الثـامن تالميـذال من هذا البحث هو كـل اتمع
أخــذ يال  لـذلك، و  تمــعنظـرا لقلـة ا . تلميــذا 26 مهعـددكــان و ,  باكنبـارو التقـوى املتكاملـة الريــان سـالميةاإل

  . ا البحثيف هذ ةنالباحث العيّ 

   احـؤشرات النجـم. د

٪ مــــن  75بشــــكل فــــردي و   65 ≥) النتيجــــة(اكتمــــال  ىؤشــــرات النجــــاح يف هــــذا البحــــث هــــمأمــــا 

  .الكالسيكية

   إجراء البحث  .ھ

   يطـالتخط .1

 اجللسـة األوىل هـىالـدورة األوىل  . مقـابالت ثـالثو  اتدور  ثـالث البحـث يف خّطط الباحث تنفيـذ 

  : التخطيط من عدة مراحل  كّونيتو  . ة الثالثةالدورة الثالثة هى اجللسة و انيالثانية هي اجللسة الث دورةال و

باســتخدام الــتعلم التعــاوين  تالميــذال يلقــى ــا الباحــث إىلالباحــث الكفــاءات األساســية الــيت يقــّرر  . أ

  . STADمنوذج 

  . STAD  الباحث خطة التعلم التعاوين منوذجيكتب  . ب

  . تالميذعمل للالالباحث أوراق يصنع  . ت

 .تعليمللمي و الباحث أداة التقيعّني  . ث

  املراقبة الباحث أوراقيصنع   . ج

   تنفيذ اإلجراء .2



 يفتح املدرس الدرس بالسالم . أ

 تالميذ يف التعلماليدافع املدرس  . ب

 يف غـــري املتجانســـة تالميـــذ 5-4تتـــألف مـــن  إىل عـــدة جمموعـــات ، كـــل جمموعـــة  تالميـــذتقســـيم ال . ت

  . ، واجلنس ةأكادميي

 .ملستخدمةا سرتاتيجيةأمهية اإل تالميذ عنلل درسيشرح امل . ث

   يشرح املدرس مؤشرات التعلم . ج

  . تالميذ يف اموعةالاملناسبة مبا يتعلمها  يشرح املدرس مادة الدرسو  ميقدّ  . ح

 .يف جمموعة تالميذال درسهاياملواد اليت  كاملدرس أوراق العمل   ىعطي . خ

    .وعة يساعد بعضهم بعضا ليستطيعوا أن يفهموا املادةأعضاء ام كل . د

  . موعاتاعملية التعلم يف أثناء  تالميذال درسامل يرشد . ذ

  . عن املفردات العربيةدرس املسأل يعمل ، الورقة تالميذ ال عمل بعد . ر

  . األخرين اإلجابة عنه تالميذلل ةفرصالدرس امل اعطاء . ز

  . معا اخلالصة تالميذال و املدرس اعطاء . س

 .االختبارات لكل فرد يف اموعة درسامل اءعطا . ش

  س م املدرس الدر تخيت . ص

  .القادمةيف الدورة  سيستمّرها الباحث فالعمل نجاح تالة االسرتاتيجيهذه  كانت  إذا

  المراقبة .3

مــع البيانــات مــن جبالباحــث  ويقــوم . راقبــةباســتخدام ورقــة امل  راقبــةاملب يقــوم الباحــث  يف هــذه املرحلــة

  . تالميذتطبيق اسرتاتيجية التعلم على ال

  اإلنعكاس.4

 .تيـةلـدورة األاومعـايري وخطـة لعمـل  بعملية وأثر تطبيق اإلجراءات التصـحيحية مرتبطاإلنعكاس هذا 

٪ يف الكالسـيكية مــن  75فرديـة و  65 ≥قـد وصـل إىل مشوليـة  تلميـذال أن إذا) فعـال(إجـراء الفصـل نـاجح 

  . تالميذعدد ال

   جمع البياناتل الطريقة. و

  :التالية  طريقةال الباحثيستخدم  و ا البحثجلمع البيانات الضرورية يف هذ

 المراقبة .1

 نمـوذجبالـتعلم التعـاوين يف  املدرس عملية التعلم الذي يستخدميف باشرة امل راقبةاملالبيانات عن طريق  وجد      

 STAD راقبةمع ورقة املمن خالل الطريقة املباشرة.  

   ختباراإل .2



تالميـذ يف ايـة األسـئلة لل طـرحل مـن خـال تالميـذال لـدىنتائج تعلم اللغـة العربيـة عرفة مل االختبارإستخدام 

  . التعليم 

   البيانات لتحليل الطريقة. ز

  :طريقة وصفية كيفية باستخدام الرموز  تحليل البيانات املستخدمة يف هذا البحثل الطريقة

 

 
  Keterangan : 

P: Angka Persentase 
F: Frekuensi yang dicari persentase 
N: jumlah frekuensi keseluruhan1 

 
    

  

  

مث . البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة املئوية متثل يف الكلمات أو اجلملهذه ل حتلّ 

  :أما املستوى املستخدم بالقياس. البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة املئوية و تفسريها

 عالية% = 100- 76% - 

 كفاية% = 75- 56% - 

 ةناقص% = 55- 40% - 

  2منخفضة% = 40أقل من  - 
 

                                                           
1
 Anas sudjono, Pengantar Statistk Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 40 

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 246 



  الباب الرابع

  نتيجة البحث و المباحث

 نتيجة البحث.أ

الدورة األوىل لقاء أّول والدورة الثانية . ثالث دورات STAD  نموذجبالطّبق الباحث التعلم التعاوىن  
و يقوم الباحث بالدورات باملواد املختلفة ملعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية . لقاء ثاىن و الدورة الثالثة لقاء ثالث

  . لتلميذاتل
 الدورة األولى.1

 التخطيط ) أ

عمل الأوراق اليت تتكون من خطة التعليم و   هذه املرحلة  إستعّد الباحث أدوات ووسائل التعليميف
قام الباحث بعملية التعلم . املراقبة أوراقملعرفة نتيجة تعلم التلميذات و  لتعليمإختبار اأداة تالميذ و لل

    . مباشرة و يكون الباحث مدرسا

 التطبيق  ) ب

يف هذه املرحلة قام .  م 2010 من يوليو 19ت ذه الدورة األوىل يوم اإلثنني تاريخ امق
فعل ( الباحث بعملية التعلم مناسبة خبطة التعليم األوىل و املادة ىف هذه الدورة عن تعلم اللغة العربية 

سّت جمموعات و ىف كل جمموعة يف التعلم قّسم التالميذ إىل ). مضارع بضمائر أنا و أنَت و أنِت 
إعطاء املفردات اجلديدة الىت تتعلق باملادة إىل . ةأكادميي يف غري املتجانسةتالميذ  5إىل  4يتكون من 

تالميذ و تطلب التالميذ فهم املادة عمل للالتالميذ و شرّح املدّرس املادة مث قّسم املدرس أوراق ال
إىل التالميذ الىت ) أداة التقومي(يف اية التعلم إعطاء األسئلة . ةً عاملوجودة و حللوا األسئلة املوجودة مجا

  .عملوها منفرًدا
  :أما أعمال الىت يقوم ا املدرس ىف هذه الدورة كما ىف اجلدول األتى

  اجلدول األول
  ورقة مراقبة أعمال املدرس يف الدورة األوىل

  ال  نعم  األعمال املنظورة  الرقم
  -   √  التعلم إلقاء املدرس مؤشرات  1
  √  -   دافع املدرس التلميذات يف التعلم  2
  -   √  تقسيم املدرس التلميذات إىل اموعات  3
  -   √  بّني املدرس املادة  4
  √  -   إعطاء املدرس الفرصة للتلميذات أن يسألن املادة الىت ال تفهمن  5



  -   √  لكل جمموعة) واجبة(إعطاء املدرس األسئلة   6
  -   √  التلميذات و أرشدهن يف اموعةمراقبة املدرس على   7
  √  -   توجيه املدرس التلميذات ليستخلصن املادة  8
  -   √  لكل تلميذة) التقومي(إعطاء املدرس األسئلة  9

 
عن أعمال املدرس يف عملية التعليم بإسرتاتيجية التعلم وضحت من اجلدول األول السابق 

على أساس نتائج . األسئلة 9إجابة نعم من  6جند , "ال"و " نعم"بإجابة   STADالتعاوىن بالنموذج 
ال يدافع املدرس : بل هناك ضعوف يف هذه الدورة منها. اجيدقد قام املدرس بعملية التعليم ة أن باملراق

التلميذات يف التعلم و ال يعطى الفرصة للتلميذات أن يسألن املادة غري مفهومة و ال يرشدهن 
  .ليستخلصن املادة

  المراقبة ) ت

ىف أخر . حاصل تعلم التلميذة ىف اللغة العربيةعلى  عمال الىت يقوم ا املدرس تؤثراألإن 
يف شكل  تعلمالوحاصل من اإلختبار األول لينظر جناح . التعليم يعطى املدرس اإلختبار إىل التالميذات

  :و هذه تنظر يف اجلدول األتى. فردى و كالسيكي
  ثاىناجلدول ال
  الدورة األوىل نتيجة تعلم التالميذ يف

    )√(الشمولية املؤوية   النتيجة  التلميذة  اموعة

  أ

  √  65%  65  1التلميذة 
2التلميذة   55  %55  -  

3التلميذة   75  %75  √  

4التلميذة   70  %70  √  

5التلميذة   40  %40  -  

  ب

6التلميذة   30  %30  -  

7التلميذة   80  %80  √  

8التلميذة   50  %50  -  



9التلميذة   85  %85  √  

10التلميذة   45  %45  -  

  ج

11التلميذة   70  %70  √  

12التلميذة   65  %65  √  

13التلميذة   40  %40  -  

14التلميذة   65  %65  √  

  د

15التلميذة   65  %65  √  

16التلميذة   70  %70  √  

17التلميذة   55  %55  -  

18التلميذة   80  %80  √  

  هـ

19التلميذة   85  %85  √  

20التلميذة   60  %60  -  

21التلميذة   55  %55  -  

22التلميذة   80  %80  √  

  ف

23التلميذة   80  %80  √  

24التلميذة   65  %65  √  

25التلميذة   70  %70  √  

26التلميذة   30  %30  -  

  16     62.69= معّدل  26= اموع 
  راسب) =-(ح      اجن) = √: (البيان



تى اللألن التلميذات ا راسبة الفردية و الكالسيكية من اجلدول األول السابق عرفنا أن الشمولي
                    تلميذة حىت جناح تعلم التلميذات يف شكل كالسيكى هو  16هى  65≥جيدن النتيجة 

    .لذلك العمل مستمر إىل الدورة الثانية. فمقياس الشمولية الكالسكية مل حتقق
  :الدورة كما يف اجلدول األتى ذهه وأما األعمال الىت قامت ا التلميذات يف 

  اجلدول الثالث
  ورقة مراقبة أعمال التلميذات يف الدورة األوىل

  التلميذة  اموعة  الرقم

  ةأعمال التلميذات املنظور 

يعملن 
  الواجبة

يسألن املدرس و 
األصدقاء 
  األخرى

يعملن يف 
  اموعة

إلقاء 
  الرأى

1  

  أ

 - √ - √  1التلميذة 

2التلميذة   2  √ √ √ √ 

3التلميذة   3  √ - - - 

4التلميذة   4  √ - - - 

5التلميذة   5  √ - √ - 

6  

 ب

6التلميذة   √ - - - 

7التلميذة   7  √ - - - 

8التلميذة   8  √ - √ √ 

9التلميذة   9  √ - - - 

10التلميذة   10  √ √ √ - 

11  

 ج

11التلميذة   √ - √ - 

12التلميذة   12  √ - - - 

13ميذة التل  13  √ √ √ - 



14التلميذة   14  √ - - - 

15  

 د

 

15التلميذة   √ - - - 

16التلميذة   16  √ √ √ √ 

17التلميذة   17  √ - - - 

18التلميذة   18  √ - √ - 

19  

 ھـ

19التلميذة   √ √ √ √ 

20التلميذة   20  √ - - - 

21التلميذة   21  √ √ √ - 

22التلميذة   22  √ - √ - 

23  

 ف

23يذة التلم  √ √ √ - 

24التلميذة   24  √ - - - 

25التلميذة   25  √ √ √ - 

26التلميذة   26  √ - - - 

  4  14  8  26  اموع
  

ن التلميذات الالتى يسألن املدرس وزمالئهن كانت من نتيحة مراقبة التلميذات السابقة جند أ
 .   تلميذات 4 الرأىء إلقاتلميذة و  14تى يعملن يف اموعة اللو ا اتتلميذ 8 هنعدد

 اإلنعكاس  ) ث

يذات مل تبلغ إىل جناح كالسيكى نتيجة تعلم التلم كانت  الدورة األوىليف عملية التعلم 
هذا بسبب معظم التلميذات مل %.  75-56بدرجة كفاية ألن تقوم بني %  61.53 هي

ضهن أن ابة من صديقتهن وال يريد بعيف عمل التمرينات ترجو بعضهن اإلجيفهمن املادة و 
و ما دافع املدرس التلميذات يف التعلم و ما . يسألن املادة غري مفهومة إىل املدرس أو زمالئهن



من تلك . أعطى الفرصة للتلميذات أن يسألن املادة غري مفهومة و ما أرشدهن ليستخلصن املادة
  .املشكلة فيستمر املدرس العمل إىل الدورة الثانية

 
 الدورة الثانية .1

 التخطيط . أ

قة املراقبة ملعرفة كيفية أعمال املدرس إستعّد الباحث حطة التعليم و ور  ,أن تبدأ عملية التعليم قبل
 .عند التعليم و اإلختبار ملعرفة نتيجة تعلم التلميذات

 التطبيق  . ب

يف هذه املرحلة قام الباحث . م 2010 من يوليو 26ت ذه الدورة الثانية يوم اإلثنني تاريخ امق
فعل مضارع ( مناسبة خبطة التعليم الثانية و املادة ىف هذه الدورة هى من األعمال اليومية بعملية التعلم 

دافع املدرس التلميذات يف املوجودة يف الدورة األوىل فبنظر إىل الصعوبات ). بضمائر هو وهى وحنن 
مة و يرشدهن التعلم و يساعدهن يف فهم املادة و يعطى الفرصة للتلميذات أن يسألن املادة غري مفهو 

  .ليستخلصن املادة حىت حاصل اإلختبار يف الدورة الثانية مرتفع
  :أما أعمال الىت قام ا املدرس يف الدورة الثانية كما يف اجلدول األتى

  اجلدول الرابع
  ورقة مراقبة أعمال املدرس يف الدورة الثانية

  ال  نعم  ةاألعمال املنظور   الرقم
  -   √  ألقى املدرس مؤشرات التعلم  1
  -   √  دافع املدرس التلميذات يف التعلم  2
  -   √  قسم املدرس التلميذات إىل اموعات  3
  -   √  بّني املدرس املادة  4
  √  -   أعطى املدرس الفرصة للتلميذات أن يسألن املادة غري مفهومة  5
  -   √  لكل جمموعة) الواجبة(أعطى املدرس األسئلة   6
  -   √  يف اموعةراقب املدرس التلميذات و أرشدهن   7
  -   √  أرشد املدرس التلميذات ليستخلصن املادة  8
  -   √  لكل تلميذة) التقومي(أعطى املدرس األسئلة   9

  



ة يتمثل يف اجلدول السابق عن أعمال املدرس يف عملية التعليم يف الدورة الثانية و يف هذه الدور 
ال يعطى املدرس الفرصة : ورة هىبل هناك ضعف يف هذه الد. اجيدقد قام املدرس العمل املقرر 

  .للتلميذات أن يسألن املادة غري مفهومة
 المراقبة  . ت

ىف أخر التعليم يعطى . أعمال الىت يقوم ا املدرس تؤثر حباصل تعلم التلميذة ىف اللغة العربية
شكل تعلم التالميذ يف أما حاصل من اإلختبار الثاىن لينظر جناح . املدرس اإلختبار إىل التالميذات

 :و هذه تنظر يف اجلدول األتى. فردى و كالسيكي

  
  
  

  اجلدول اخلامس
  نتيجة تعلم التالميذ يف الدورة الثانية

    )√(الشمولية  املؤوية  النتيجة  التلميذة  اموعة

  أ

  √  70%  70  1التلميذة 
2التلميذة   60  %60  -  

3التلميذة   70  %70  √  

4التلميذة   70  %70  √  

5التلميذة   65  %65  √  

  ب

6التلميذة   50  %50  -  

7التلميذة   75  %75  √  

8التلميذة   65  %65  √  

9التلميذة   75  %75  √  

10التلميذة   65  %65  √  

11التلميذة   ج  65  %65  √  



12التلميذة   65  %65  √  

13التلميذة   55  %55  -  

14التلميذة   75  %75  √  

  د

15التلميذة   60  %60  -  

16التلميذة   80  %80  √  

17التلميذة   60  %60  -  

18التلميذة   75  %75  √  

  هـ

19التلميذة   90  %90  √  

20التلميذة   75  %75  √  

21التلميذة   60  %60  -  

22التلميذة   70  %70  √  

  ف

23التلميذة   90  %90  √  

24التلميذة   65  %65  √  

25التلميذة   70  %70  √  

26التلميذة   40  %40  -  

= اموع   
26  

  19     67.69= لمعدّ 

  راسب) =-(ح      اجن) = √: (البيان
  

تلميذة حىت جناح تعلم  19هى  65≥من اجلدول السابق عرفنا أن التلميذات الىت جيدن النتيجة 
لذلك العمل مستمر إىل الدورة الثالثة الىت قام ا                         التلميذات يف الكالسيكى هو

  2010 يوليو من 26اريخ املدرس يف الت



  :وأما األعمال الىت قامت ا التلميذات يف الدورة الثانية كما يف اجلدول األتى
  
  

  
  

  اجلدول السادس
  ورقة مراقبة أعمال التلميذات يف الدورة الثانية

  التلميذة  اموعة  الرقم

  ةأعمال التلميذات املنظور 

يعملن 
  الواجبة

يسألن املدرس و 
األصدقاء 
  األخرى

يف يعملن 
  اموعة

إلقاء 
  الرأى

1  

  أ

 √ √ - √  1التلميذة 

2التلميذة   2  √ √ √ - 

3التلميذة   3  √ - √ - 

4التلميذة   4  √ √ - - 

5التلميذة   5  √ - √ √ 

6  

 ب

6التلميذة   √ - √ - 

7التلميذة   7  √ √ - - 

8التلميذة   8  √ - √ √ 

9التلميذة   9  √ √ √ - 

10التلميذة   10  √ - - - 

11  
 ج

11التلميذة   √ - - - 

12التلميذة   12  √ √ - - 



13التلميذة   13  √ - √ - 

14التلميذة   14  √ √ √ - 

15  

 د

 

15التلميذة   √ - √ √ 

16التلميذة   16  √ √ √ - 

17التلميذة   17  √ - - - 

18التلميذة   18  √ - √ - 

19  

 ھـ

19التلميذة   √ √ √ √ 

20التلميذة   20  √ - √ - 

21التلميذة   21  √ √ √ - 

22التلميذة   22  √ - √ - 

23  

 ف

23التلميذة   √ - √ - 

24التلميذة   24  √ √ √ - 

25التلميذة   25  √ √ √ √ 

26التلميذة   26  √ - √ - 

  6  20  11  26  اموع
  

الىت يسألن من نتيحة مراقبة التلميذات يف الدورة الثانية السابقة  هناك إرتفاع جند أن التلميذات 
تلميذة و على أن إلقاء الرأى  20تلميذة و الىت يعملن يف اموعة بعدد  11املدرس و زمالئهن بعدد

 .تلميذات 6بعدد 

 اإلنعكاس  . ث



بدرجة  %  73,07ىف عملية التعلم هلذه الدورة نتيجة تعلم التلميذات يف جناح كالسيكى هى  
العمل مثل هذا إىل الدورة األتية باملادة األخرى  و يستمر املدرس%  .  75- 65كفاية ألن تقوم بني 

 .م 2010من أوغسطس  2الىت قام به املدرس يف التاريخ 

 الدورة الثالثة .2

 التخطيط . أ

إستعّد الباحث حطة التعليم و وراقة املراقبة ملعرفة كيفية أعمال املدرس , قبل أن تبدأ عملية التعليم
 م التلميذاتعند التعليم و اإلختبار ملعرفة نتيجة تعل

 التطبيق  . ب

يف هذه املرحلة قام   2010من أوغسطس  2قيام ذه الدورة الثالثة يف يوم اإلثنني تاريخ 
اإلسم (الباحث بعملية التعلم مناسبة خبطة التعليم الثالثة و املادة ىف هذه الدورة عن الذهاب إىل املدرسة 

  .تلميذات ليسألن املادة غري مفهومةو ال ينس املدرس أن يعطى الفرصة لل) و الفعل و احلروف
  :أما أعمال الىت قام ا املدرس يف الدورة الثالثة كما يف اجلدول األتى

  اجلدول السابع
  ورقة مراقبة أعمال املدرس يف الدورة الثالثة

  ال  نعم  األعمال املنظورة  الرقم
  -   √  ألقى املدرس مؤشرات التعلم  1
  -   √  مدافع املدرس التلميذات يف التعل  2
  -   √  قسم املدرس التلميذات إىل اموعات  3
  -   √  بّني املدرس املادة  4
  -   √  أعطى املدرس الفرصة للتلميذات أن يسألن املادة غري مفهومة  5
  -   √  لكل جمموعة) الواجبة(أعطى املدرس األسئلة   6
  -   √  راقب املدرس التلميذات و أرشدهن يف اموعة  7
  -   √  ذات ليستخلصن املادةأرشد املدرس التلمي  8
  -   √  لكل تلميذة) التقومي(أعطى املدرس األسئلة  9

  
يف اجلدول السابق يتمثل عن أعمال املدرس يف عملية التعليم يف الدورة الثانية و يف هذه الدورة 

 .قد قام املدرس العمل املقرر باجليد

 المراقبة . ت



ىف أخــــــر التعلــــــيم . ذة ىف اللغــــــة العربيــــــةأعمـــــال الــــــىت يقــــــوم ــــــا املــــــدرس تــــــؤثر حباصــــــل تعلــــــم التلميــــــ
ينظــــــــر يف  أمــــــــا حاصــــــــل مــــــــن اإلختبــــــــار يف هــــــــذه الــــــــدورة. يعطــــــــى املــــــــدرس اإلختبــــــــار إىل التالميــــــــذات

  :اجلدول األتى
  اجلدول الثامن

  نتيجة تعلم التالميذ يف الدورة الثالثة
    )√(الشمولية اإلجناز  النتيجة  التلميذة  اموعة

  أ

  √  70%  70  1التلميذة 
2التلميذة   65  %65  √  

3التلميذة   85  %85  √  

4التلميذة   75  %75  √  

5التلميذة   65  %65  √  

  ب

6التلميذة   50  %50  -  

7التلميذة   80  %80  √  

8التلميذة   70  %70  √  

9التلميذة   80  %80  √  

10التلميذة   65  %65  √  

  ج

11التلميذة   80  %80  √  

12التلميذة   70  %70  √  

13التلميذة   60  %60  -  

14التلميذة   70  %70  √  

  د
15التلميذة   50  %50  -  

16التلميذة   80  %80  √  



17التلميذة   65  %65  √  

18التلميذة   80  %80  √  

  هـ

19التلميذة   90  %90  √  

20التلميذة   65  %65  √  

21التلميذة   60  %60  -  

22التلميذة   80  %80  √  

  ف

23التلميذة   85  %85  √  

24 التلميذة  65  %65  √  

25التلميذة   80  %80  √  

26التلميذة   55  %55  -  

= اموع   
26  

  21    70,77= معّدل

  راسب) =-(اجح      ن) = √: (البيان
  

تلميذة حىت جناح تعلم  21هى  65≥تى جيدن النتيجة اللعرفنا من اجلدول السابق أن التلميذات ا
و جتد  اجيدحسب املقرر وقد قام املدرس     التلميذات يف شكل كالسيكى هو               

بدرجة عالية ألن تقوم بني  % 80,76تلميذة بنجاح كالسيكى  21هى  65≥التلميذات النتيجة 
    .يف املائة % 100- 76

  :أما األعمال الىت قامت ا التلميذات يف الدورة الثالثة كما يف اجلدول األتى
  اجلدول التاسع

  ميذات يف الدورة الثالثةورقة مراقبة أعمال التل

  التلميذة  اموعة  الرقم
  ةأعمال التلميذات املنظور 

يعملن 
  الواجبة

يسألن املدرس و 
األصدقاء 

يعملن يف 
  اموعة

إلقاء 
  الرأى



  األخرى

1  

  أ

 √ √ - √  1التلميذة 

2التلميذة   2  √ - √ - 

3التلميذة   3  √ √ - - 

4التلميذة   4  √ √ √ - 

5ة التلميذ  5  √ √ √ √ 

6  

 ب

6التلميذة   √ √ √ - 

7التلميذة   7  √ - - - 

8التلميذة   8  √ - √ √ 

9التلميذة   9  √ √ √ - 

10التلميذة   10  √ - - - 

11  

 ج

11التلميذة   √ √ √ - 

12التلميذة   12  √ - √ - 

13التلميذة   13  √ √ √ - 

14التلميذة   14  √ √ √ - 

15  

 د

 

15التلميذة   √ - - √ 

16التلميذة   16  √ √ √ - 

17التلميذة   17  √ √ √ - 

18التلميذة   18  √ - √ - 

19التلميذة  ھـ  19  √ √ √ - 



20التلميذة   20  √ - √ - 

21التلميذة   21  √ √ √ - 

22التلميذة   22  √ - √ √ 

23  

 ف

23التلميذة   √ √ - - 

24التلميذة   24  √ √ √ √ 

25التلميذة   25  √ √ √ - 

26التلميذة   26  √ - √ - 

  6  21  15  26  اموع
  

تى اللأن التلميذات اوذلك نظر إىل  نتيحة مراقبة التلميذات يف الدورة الثالثة السابقةترتفع 
 6إلقاء الرأى تلميذة و  21 تى يعملن يف اموعةاللتلميذة و ا 15يسألن املدرس و زمالئهن 

  . تلميذات
 

 اإلنعكاس  . ث

تلميذة  21هى  65≥و جتد التلميذات النتيجة  اجيدباملقرر هذه الدورة العمل  قد قام املدرس يف
   %. 100- 76بدرجة عالية ألن تقوم بني  % 80,76بنجاح كالسيكى 

 المباحث.ب

أن نتائج  STADعلى أساس حاصل إختبار التلميذات بإستخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوىن بالنموذج 
التعلم التعاوىن  أن إسرتاتيجية على هذا يدل. من الدورة األوىل حىت الدورة الثالثة تعلم اللغة العربية مرتفعة

تستطيع لرتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لدى التلميذات يف الفصل من خالل الطريقة املباشرة  STADبالنموذج 
مال املدرس يف عملية التعليم لكل ألن أع. الثاىن باملدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة الريان التقوى باكنبارو

  .   الدرس ةعابتن التلميذات جمتهدة و مسرورة يف محىت تكو  ةالدورة جيد
 STADّكد فرضية العمل املوجودة أن إسرتاتيجية التعلم التعاوىن بالنموذج كذلك حاصل هذا التحليل يؤ  

ية لدى التلميذات يف الفصل الثامن يف ترقية نتيجة تعلم اللغة العربقادرة على من خالل الطريقة املباشرة 
  .برنامج اليوم الكامل باملدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة الريان التقوى باكنبارو

 



  الباب الخامس

  خاتمة 

 الخالصة .1

نتيجة البحث و حتليل البيانات الىت قام ا الباحث فيخلص  أن نتيجة تعلم اللغة  من على أساس

الفصل الثامن يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املتكملة الريان التقوى باكنبارو مرتفعة   يف تالميذالالعربية عند 

  :كما ياىل

 تقوم بني" كفاية " بدرجة %  61.53هى  النتيجة يف الدورة األوىل .1

 56  % -  75   % 

 تقوم بني" كفاية " بدرجة %  73,08النتيجة يف الدورة الثانية هى   .2

 56  % -  75   % 

 تقوم بني  "عالية " بدرجة %  80,76النتيجة يف الدورة الثالثة هى   .3

76  % - 100 %  

من خالل الطريقة   STAD  لتعاوىن بالنموذجاتيجية التعلم اهذا احلاصل يدل أن إستخدام اسرت     

ميذات يف الفصل الثامن يف برنامج اليوم الكامل باملدرسة ة نتيجة تعلم اللغة العربية للتلترقيقادرة على املباشرة 

 .الثانوية اإلسالمية املتكاملة الريان التقوى باكنبارو

 
 اتاإلقتراح .2

 STAD (Studentلنموذج حاصل البحث املوجود من عملية التعليم باسرتاتيجية التعلم التعاوىن با ونظرا إىل

Team Achievement Division)  ئج تعلم اللغة انتأن هذه اإلسرتاتيحية ترفع من خالل الطريقة املباشرة

 الريان املتكاملة سالميةاإل يةثانو الباملدرسة  كاملاليوم البرامج  يف الثامن فصلال تالميذ يفالدى العربية ل

و . لك متكن املدّرسة الىت تريد حتسني نتائج التلميذات فباستخدام هذه اإلسرتاتيجيةلذ. باكنباروالتقوى 

  .  الوقت الواسع و الصرب اجلميل ىف استخدامهاإىل حيتاج املدرس , هذه اإلسرتاتيجية 
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