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ت

مالشكر و التقد

و الصالة و السالم , 
.على خامت املرسلني نبينا حممد صلّى اهللا عليه و سّلم و على آله و أصحابه أمجعني

من واجبة الباحثة كتابة الرسالة الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعة 
بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم للدراجة األوىل يف قسم التدريس اللغة العربية 

.اإلسالمية احلكومية رياو
و , اوز صعوبة كثرية و خمتلفةةميإعرتفت الباحثة أن يف كتابة هذه الرسالة البد بقوة عز 

و لذلك ترجو الباحثة من مساحة مجيع القراء أن . أن فيها األخطاء لقلة علوم و إدراكهاتأيقن
.يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة

:أخص الشكر إىل, لباحثة أن تشكر شكرا كثريا ملن ساعدوها يف إمتام هذه الرسالةنسيت ا
األستاذ الدكتور احلاج حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .1

. احلكومية رياو
.الدكتورة احلاجة حلميايت املاجسترية كالعميدة لكلية الرتبية و التعليم.2
.ي املاجستري كالرئيس لقسم التدريس اللغة العربيةالدكتورندس ذوالكفل.3
فقد نفعىن  . فضيلة األستاذة الدكتورندا مينيزار املاجسترية اليت شرفتين يف كتابة هذه الرسالة.4

فأسأل اهللا عّز و جّل أن . 
.جيزيها خري اجلزاء

و . فين و ربياىن من صغريي و دائما يدعواىن لنجاحى يف احلياةوالدي احملبني الذين شر .5
.إخواىن الذين يعلوىن أن أكون ناجحة يف التعلم و جلميع أسرتى لعلهم يف رمحة اهللا

كاملشرف األكادمي الذي وجهين و أرشدين يف أداء الدكتورندس إرمان ماجد املاجستري.6
.الواجبات األكادميية



ث

.علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربيةاألساتيذة الذين علموىن.7
و ساعدىن يف الذين أذنينو معلم اللغة العربية املدرسة العالية احلكومية بعكاليس لرئيس.8

.يف هذه املدرسةىيأداء البحث التجرب
.للشخصية اليت بعيدة يف جسمي و قريبة يف قليب اليت دفعيت يف كتاية هذه الرسالة.9
الئي و أصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية و زماينو جلميع إخو .10

.
و أدعو اهللا عّز و . جزاهم اهللا مجيعا خري اجلزاء و بارك اهللا فيهم يف الدنيا و اآلخرة, و أخريا

و إياهم يف اآلخرة مع سيد الشفاعة حممد صلى يرمحين و إياهم يف احلياة و جيمعين ن جّل عسى أ
.و اهللا جيزى من يشاء و السالم عليكم و رمحة اهللا و براكاته, اهللا عليه و سّلم

ه1432رجب 20,باكنبارو
م2011يوين 22

سىت نور واحد ينيت



ح

ملخص

رتقية نشاط ل(JIGSAW)تطبيق إسرتاجتية تعلم جغساو: )2011(سيت نور واحد ينيت 
درسة العالية املتالميذ الصف الثاىن بالعربية لدى بالكالم 
.بعكاليس-احلكومية

ترقي نشاط ملعرفة هل إسرتاجتية تعلم جغساو تستطيع أن, هذا البحث هو حبث جترييب
و هو األ فراد هلذا البحث هو التالميذ الصف الثاىن. تالميذ يف عملية التعليمالعربية لدي بالكالم 

و أما مو ضوعه تطبيق إسرتاجتية التعلم , درسة العالية احلكومية بعكاليساملبالصف الثاين أ و ب
يف الطريقة يف مجع البيانات . العربية لدى التالميذ يف عملية التعليمبجغساو يف ترقية نشاط الكالم 

:وّزعت اإلستبيان قبل و بعد التطبيق و لتحليل البيانات برمز. هذا البحث هي املراقبة و اإلستبيان

P = x 100%

To =

√ √
هناك الفرق بني الفصل الذي املوجودة فتجد اإلجابة أن احلاصل من حتليل البيانات 

يف ترقية نشاط إسرتاجتية تعلم جغساويستخدمو الفصل الذي ال جغساوإسرتاجتية تعلم يستخدم 
يدل أن فرق املتوسطهذا بنظر إىل . يف عملية التعليمتالميذ الصف الثاين العربية لدى بالكالم 

Toألن ,يستخدمهاالفصل الذي ال نشيط من إسرتاجتية تعلم جغساوالفصل الذي يستخدم 

وبنظر إىل جدول , %1ومن درجة%5درجةإما يف TtمنأكربToن و معناه أ=3,19
غري Hoمقبولة وHaوبذلك. %80-%100ألن يف درجةجيد جدا80,7مراقبة نيل

العربية لدى تالميذ بو بإستخدام إسرتاجتية تعلم جغساو تستطيع ان ترقي نشاط الكالم ,مقبولة
.درسة العالية بعكاليساملالصف الثاين ب

ABSTRACT



خ

Siti Nurwahidayanti (2011): “ The Implementation Of Jigsaw Learning Strategy
To Improve The Student’s Actiffines In Speaking
Arabic At The Second Year Of Man Bengkalis.

This research is experimental research, the perpose is to know wether
Jigsaw Learning Strategy can to Improve The Student’s Actiffines In Speaking
Arabic At Class XI on Arabic language teaching process. Subject of this research
is The Second Year: XI A dan XI B Of Man Bengkalis. Object of this research is
The Student’s Actiffines In Speaking Arabic on Arabic language teaching process.
Technique of collecting data used in this research is questionnaire and
observation, the questionnaire is done before and after implementing Jigsaw
Learning Strategy, whereas the analyzing data used the formula:

P = x 100%

To =

√ √
Based on the data analyzed, it can be concluded that there is significant

different between class which is applied Jigsaw Learning Techniques in Improve
The Student’s Actiffines In Speaking Arabic At the second year on Arabic
language teaching process and which is not applied. The different of mean showed
that class which is applied Jigsaw Learning Strategy is more actife in Improve
The Student’s Actiffines In Speaking Arabic than the class not applied. It is
coused by the value To=3,19, it means bigger than Tt whether on standard
significant 5% or standard significant 1% (2,02 < 3,19> 2,71). In short, Jigsaw
Learning Strategy can Improve The Student’s Actiffines In Speaking Arabic .

Based on the observation, the value 81,7 is categories actif because it is
palced in 86-100%. In short, Ha is accepted and Ho is rejected, it is concluced that
there is significant different between variable X and variable Y. it mean, Jigsaw
Learning Strategy can Improve The Student’s Actiffines In Speaking Arabic on
Arabic language teaching process.

ABSTRAK
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Siti Nurwahidayanti (2011): “Penerapan Strategi Belajar Jigsaw Untuk
Meningkatkan Keaktifan Berbicara Bahasa Arab
Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri
Bengkalis”

Penelitian ini adalah penelitian experiment, dengan tujuan untuk
mengetahui apakah Strategi Belajar Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa
kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Bengkalis dalam berbicara Bahasa Arab ketika
pembelajaran Bahasa Arab berlangsung. Subjek dari penelitian ini adalah siswa
kelas XI, yaitu XI A dan XI B di Madrasah Aliyah Negeri Bengkalis, dan
objeknya adalah penerapan Strategi Belajar Jigsaw dalam proses belajar Bahasa
Arab. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penellitian ini adalah
angket dan observasi. Angket tersebut dilaksanakan sebelum dan sesudah
menerapkan Strategi Belajar Jigsaw, sedangkan untuk menganalisa data dengan
menggunakan rumus:

P = x 100%

To =

√ √
Analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan ada perbedaan yang

signifikan, antara kelas yang diterapkan Strategi Belajar Jigsaw dengan yang tidak
diterapkan Strategi Belajar Jigsaw dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam
berbicara Bahasa Arab dalam proses belajar. Perbedaan mean menunjukkan kelas
yang diterapkan Strategi Belajar Jigsaw lebih aktif dari pada yang tidak. Karena
nilai To=3,19 yang berarti lebih besar dari Tt baik pada taraf signifikan 5%
maupun 1% (2,02 < 3,19> 2,71). Dengan demikian Strategi Belajar Jigsaw dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam berbicara bahasa arab.

Dan dari hasil observasi didapatkan hasil 80,7 %, dikatakan aktif karena
terletak pada tingkat 86-100%. Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak yang
berarti ada perbedaan yang signifikan antara variable X dan Y. maka Strategi
Belajar Jigsaw bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam berbicara Bahasa Arab
dalam proses pembelajaran.
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الباب األول
مقدمة

خلفية المشكلة.أ
الغرض يف . عملية التعّلميف الدروسوايعمللهو وسيلة املعلم ليساعد التالميذ التعليم 

1.عملية التعلم لدى التالميذيف فّعالية الو احملددةع الكفايةا خرت إالتعليم هو 

و إمنا هي تربية , العمرالالرتبية يف 
, مستمرة مدى احلياة يف جمتمع دائم التعلم

حىت يستطيعوا مالحقة التغري االجتماعى السريع و النمو , فرصة متنوعة متكنهم من مواصلة التعلم
2.اهلائل يف املعرفة

عامل اليوم تستدعى إدخال تغريات جذرية التالحقة يف و الشك أن التطورات السريعة و امل
و ملا كان العامل سريع التغّري  فالفكر . و على طرق و أساليب التعليم, على السياسة التعليمية

و من هنا تأتى أمهّية ممارسة 3.ستقبلعامل املالتكّيف مع املتغّريات يف نفسه بنفسه حىت يستطيع ال
.األنشطة املدرسية

ز ما. منحة من اهللا لإلنسان, و اللغة مبعىن أداة التواصل و التفاهم و اكتساب املعرفة
, لف بينها و بينهحىت يتم التأ. اليعمر األرض و يرعى , من سائر املخلوقات

حبياة رخية مرمية وفاء حبكمة ليظفر الكل , و حىت يتم التآخى بينه و بني بىن جنسه. 
.اخلالق جّل و عال من تكرمي هلذا اإلنسان و تفضيله على غريه

أما اللغة العربية هي لغة خاصة يف العامل كما عرفنا أن اللغة العربية هي ليست لغة 
العامل و كذلك أن اللغة العربية هي ني يفحتاد املسلمإو إمنا أيضا باعتبارها لغة , فقطللحضارة 

1 Isjoni, Cooperative Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 2010),
hlm. 11

, )2000, دار الفكر العربي: القاھرة(, اإلعدادیة و الثانویةأنشطة و مھارات القراءة في المدرستین , فھیم مصطفى2
9. الصفحة

. المرجع السابق3



2

و باإلضافة اىل لغة القرأن الذي لديه املؤهالت و األسلوب العظيمة و األدب الذي يرفع اإلنسان 
عرب و وقال عبد العليم إبرهيم أن اللغة العربية هي لغة ال. ال أحد من الناس يستطيع على مبارته

4.لغة اإلسالم

اللغة العربية هي , يف بعض املدارس
, ىف املدرسة العالية احلكومية بعكاليس. أن ميارسوها يف أي أحوال كانتنجتعل تالميذها يستطيعو 

جيب على املعلم أن يتحقق و, لمواد الدراسية املهمة الىت يعلمها املعاملدرس العربية هو احد ال
:هارات التالميذ يف تعلم اللغة العربية يعىنم

القرأة مهارة .1
مهارة الكالم.2
اإلستماعمهارة .3
مهارة الكتابة.4
اهداف اىلفيها و ليبلغ املعلم, أهداف تعليم اللغة العربيةهياألربعةذه املهاراته

و , طروق التدريس. تعليمها عليه و  يستطيع أن يسّلط على كل ما يتعلق بتعليم اللغة العربية
يف هذا نيعمالية التعليم الذي يعمله أكثر املعلم, لكن. وسائله و كذلك إسرتاجتيات يف تعليمها

ون ان يفهمها و يهتم كثريا إىل حفظ املادة بد, الوقت مييل لوصول  الىت قررها منهاج التدريس
ال يستطيع ان خيتار طروق الذي ر هذا احلال يف عملية التعليم اليتو قد ظه. التالميذ
5.التدريس

األساس يف مهارة الكالم هي يتعلق بقدرة اإلتصال , الكالمةإحدى املهارات هي مهار 
لك البد يف مهارة بذ. اإلستماعم ال جيري من مهارة مهارة الكال. جهتني بني املتكلم و السامع

4 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003). hlm. 7

5 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/31/cooperative-learning-teknik-jigsaw/feed/
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و مهارة النطق و يستعيب املفردات و األسلوب الذى ميكن , الكالم أن يستعيب مهارة اإلستماع
.6

. ها او ينشطون يف تكلم العربيةالبد على التالميذ أن ميارسو , رةو للوصول اىل تلك املها
كما أن الطفل يتكلم اللغة قبل . قد تكلم اإلنسان اللغة قبل أن يكتبهافل, ألن اللغة أساس صوتية

. كما أن كثريا من الناس ىف العامل يتكلمون لغة ما دون أن يستطيعوا كتابتها. أن يستطيع كتابتها
و بعبارة . وأما الكتابة فهي شكل ثانوى من أشكال اللغة, فاللغة أساسا نشاط شفوي أو كالم

7.كالم و ما الكتابة إال متثيل جزئي للكالمإن اللغة  , أخرى

, املعلم دوره يف إدارة عملية التعليمتنّفذ ستفاد كثريا لكى تمهارات املعلم , بناء على ذلك
يف تنفيذ ةطلقاملمن الشروط األساسية هو شرط للمعلم املهارات .فعالةحيت ميّر التعليم بالكفاية و 

8.أنواع إسرتاجتيات التعليم

و هو يتعلق بقدرة املعلم يف أخذ , ّيدةحالة التعّلم اجلحيقق املعلماملهارات هي تلك و من 
9.إىل مادة الدرسهتماما كثريايهتّم التالميذ إحىتةكون عملية التعليم حسنتاملبادرة ل

اليت ميكن التالميذ الحوالأنواع اجيب على املعلم ان خيرتع, التعليم العملياسسيف
. فحسبالتالميذمن مصادر العلوم الىت يدركها اليس املعلم مصدر . وايستفيدل

طني يف عملية اشنالالتالميذللتبعيث الفصل األحسن التعليم العملي كالوسيلة اليت تنظم احوال
11.و إجيابتها و تبادل رأيهماألسئلةتقدمي ك10.التعليم و التعلم

6 Imam Makruf, S. Ag. M. Pd, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab  Aktif, (Semarang: need’s
Press, 2009), hlm 23

7. ص. م1986ه 1402, المملكة العربیة السعودیة, أسالیب تدریس اللغة العربیة, دكتور محمد على الخولى7
8Dr. Wina Sanjaya, M. Pd, Strategi Pembelajaran Berorientasi Strandar Proses Pendidikan,

(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 32
9 Ibid, hlm. 44
10Ibid. hlm. 78
11Hartono dkk, PAIKEM Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan,

(Pekanbaru: Zanafa Pulishing, 2008), hlm. 9
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إسرتاجتية التعلم وهيلتالميذلالكالم إحدى من إسرتاجتيات اليت متكن أن يرتقي نشاط 
إحدى من وهي أيضا 12.و تعليم غريهمو صّمم لرتقية مسؤلية التالميذ بتعليمهم. جغساو

على إستيعاب جزء نو املسؤولقة الىتإسرتاجتيات التعليم التعاوين املكّون علي عدد التالميذ يف فر 
ألنشطة التعلم يدفع التالميذ و. مإىل فرد أخر يف فرقتهاهو أن يعلمونمن مادة الدرس و يستطيع

13.و يساعدهم يف إستيعاب املادة للوصول إىل النتيجة اجليدةو التعليم

اليت جتعل اللغة العربية كمادة الدرس ارساملدرسة العالية احلكومية بعكاليس هي إحدى املد
, التكلم اليوميها يف و أن ميارسوناليت يقصد ها املعلم أن جيعل تالميذه يستطيع

ويتسألهمرأيواتعليم اللغة العربية هي إستطاع التالميذ أن يقدممن أغراضاملدرسة بأن غرض
.اللغة العربيةتعبري يف 

قد عّلم يف هذه املدرسة يف السنوات , درسة املعلم املاهر يف تدريسهات املو قد أعدّ 
و قد نفذه حافظة املفردات و إعطأ اإلماطة و التعليم . العديدة و قد استعمل الطروق املختلفة

يف إستماع املادة الىت وصله املعلم ينبغي على التالميذ احلماسة يف التعلم و ينشطون , . التعاوين
لكن على ما رأت الباحثة من املراقبة الىت أقامتها .سون اللغة العربية يف عملية التعليم و التعلمو ميار 

نشاطهم ىف ممارسة اللغة العربية واىف املدرسة العالية احلكومية بعكاليس ىف تعلم اللغة العربية أن يقلل
:لنحو التاىلو قد ظهر هلم هذا األحوال على ا. عندما مرت عملية التعليم و التعلم

ويا بالعربيةشفعلي إجابة السؤلونبعض التالميذ اليقدر .1
بالعربيةو الرأيوا األسئلةأن يقدمونأكثر التالميذ ال يستطيع.2
شرح املعلمأكثرهم ال يسمعون .3
قلة إهتمام التالميذ عن املادة العربية.4
.من املادةيستطيعون أن يعربوا ما قد درسوهمبعضهم ال .5

12 http://smpn1karanganyar.sch.id/berita-76-model-pembelajaran-jigsaw.html
13 Isjoni, Op. Cit, hlm. 54
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تطبيق إستراتجية " حتت املوضوع علمياأرادت الباحثة أن تبحث حبثا, الظواهر السابقةبناء علي 
العربية لدى تالميذ الصف الثانى بالكالملترقية نشاط(JIGSAW)التعلم جغساو

". مدرسة العالية الحكومية بعكاليسالب

توضيح اإلصطالحات.ب
عند , تطبيقا-يطّبق –قمن كلمة طبّ و يف املنجد التطيبق. هو املمارسةالتطبيق.1

احملدثني هو السعى إىل إستمالة الشخص او األشخاص الذين يُرغب ىف 
14.إستمالتهم

طريقته و : إسرتاجتية أو أسلوب هي الطريقة ويقال سلكت أسلوب فالن يف كذا.2
15.يقال أخذنا يف أساليب من القول: و الفن. و طريقة الكاتب يف كتابه, مذهبه

هو إحدى من طراز التعليم التعاوىن املستعمل لفهم املقالة بتقسيمها إىل اوجغس.3
يف للتبعيث نشاط التالميذهذا الطراز . أقسام صغرية املناسبة بعدد األعضاء الفرقة

16.اذهأالتعبري ما يف 

املراد بالنشاط يف هذا 18.ممارسة صادقة لعمل من األعمال17,نشاط هو عمل.4
. البحث هو نشاط التالميذ يف تعلم اللغة العربية و اخلاصة نشاط الكالم

الدوافع في إختيار الموضوع.ج
:أما الدوافع يف إختيار املوضوع كما يلي

الباحثة يف قسم تدريس اللغة حبثتها الباحثة يرتبط بعلم الذي تعلمهاالبحث الذي .1
.العربية بكلية الرتبية و التعليم

.درسة اليت قامت به الباحثةاملاملشكلة يف هذا البحث موجودة يف .2
.بحث أحد من قبليهذا البحث مل .3

460. ص). 2002, دار المشرف: بیروت(, "في اللغة و اإلعالم" المنجد, ریاض الصالح14
440.ص. م2005/ه1426, وق الدولیةمكتبة الشر, المعجم الوسیط, مجّمع اللغة العرابیة15

16 Imam Makruf, S. Ag. M. Pd, Op. Cit, hlm.104
17 Ibid,  Hlm. 23

922. ص. م2005/ه1426, مكتبة الشروق الدولیة, المعجم الوسیط, مجّمع اللغة العرابیة18
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العربيةكالماللرتقية نشاطجغساوالتعلم ألن إسرتاجتية , أن املوضوع مالئم للبحث.4
.درسة العالية بعكاليساململ يستخدمها معلم اللغة العربية من قبل يف 

المشكلة.د
تقدمي املشكلة.1

:و املشكلة يف هذا البحث هي
بإستخدام إسرتاحتية التعلم جغساو؟التالميذ يف تعّلم اللغة العربية كيف رغبة.أ

م جغساو؟كيف دوافع التالميذ يف تعّلم اللغة العربية بإستخدام إسرتاحتية التعل.ب
التالميذ يف تعلم اللغة العربية؟العربية لدىبالكالم ما العوامل اليت تؤثر نشاط.ت
هل التالميذ ناشطون يف ممارسة اللغة العربية يف عملية التعليم؟.ث
العربية لدى بهل إسرتاجتية التعلم جغساو تستطيع أن ترقي نشاط الكالم .ج

التالميذ؟

حتديد املشكلة.2
, املوجودة كثرية و ال ميكن الباحثة أن تبحث كلهاتالباحثة أن املشكالترأ
لدى تالميذ الصف يف التعلم العربية بالكالمترقية نشاطالباحثة املشكلة يفتفحدد
.درسة العالية احلكومية بعكاليساملالثاىن ب

تكوين املشكلة.3
العربية لدى تالميذ بالكالمنشاطتستطيع أن ترقيهل إسرتاجتية التعلم جغساو 

. ؟درسة العالية احلكومية بعكاليساملالصف الثاىن ب
أغراض البحث و فوائده.ذ

أغراض البحث.1
لرتقية نشاطتطبيق إسرتاجتية تعلم جغساو احلاصلة يفالغرض من هذا البحث هو ملعرفة 

.درسة العالية احلكومية بعكاليساملالعربية لدى تالميذ الصف الثاىن ببالكالم
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فوائد البحث. 2
:

ق و تو سيع خربة املعلم يف تعليم اللغة العربيةهذا البحث مفيد لتعم, للمعّلم.أ
اللغة العربيةلرتقية نشاطهم يف تكلم, للطالب.ب
لتعم, للباحثة.ت

شهادة املؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم التدريس اللغة العربية الللحصول على 
.جامعة اإلسالمية احلكومية سلطان شريف قاسم رياولبكلية الرتبية و التعليم ل
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الباب الثاني
المفهوم النظري و المفهوم العملي

المفهوم النظري.أ
تعريف النشاط في التعلم.1

أما التعلم هو عملية التغيري يف نفس األفراد إىل وجه احلسن الثابت بوجود , النشاط هو العمل
النشاط مبعىن . إذا نشاط التعلم هو عمل الفرد الذي حيمل إىل تغيري النفس احلسنة. التعاون و التمرين

و يتم , الربامج الىت ختطط هلا األجهزة الرتبوية حبيث تكون متكاملة مع الربنامج التعليمي و متممة له
1.فيها التعلم عن طريق النشاط الذايت للطالب و توجيه املعلم مع مراعاة إشراك مجيع الطالب

أن  Rousseauبّني . ملاذا البد النشاط؟ ألن األصل يف التعلم هو العمل لتغيري السلوك
هذا يدل . كل املعلومات البد أن يصيلها مبراقبة النفس و خربة النفس و البحث بنفس و العمل بنفسه

2.على أن كل املتعلمني ينبغى هلم النشاط

, عندما التالميذ يتعلم بالنشاط. التعليم العملى هو التعليم الذي حيّث التالميذ على النشاط
التعلم النشاط حيّث التالميذ على املشاركة يف مجيع عملية . يطرون نشاطات التعليممبعىن هم الذين يس

. ليس إّال خلقهم لكّن طبيعتهم أيضا, التعلم
3.التعلم حىت تصل النتيجة إىل حّد األقصى

ألن عندما التالميذ سلبّيا أو , ىل النتيجة األقصىحيتاج التعليم العملي اىل كثري على الوصول إ
لذلك حيتاج اآللة املعينة . فسوف مييل إىل النسيان من ما قد أعطي هلم, إّال ينال املعلومات من املعلم

11. الصفحة, )2000, دار الفكر العربي: القاھرة(, أنشطة و مھارات القراءة في المدرستین اإلعدادیة و الثانویة, فھیم مصطفى1
2 Sardiman, A. M. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2001), hlm. 95
3 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2010), hlm. xvi
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فالتعليم العملى هو إحدى الطريقة لتقيد املعلومات اجليدة و حيفظها يف , يف التعليم لتقيد املعلومات
4.الذهن

التعلم ال . , ليس إال احلفظالتعليم
لكن التعلم احلقيقى ال . على التالميذ أن يبحثوها, , يستطيع أن يفهم كّلى

5.يعمل بعدم الوقت للمناقشة و جعل السؤال و التطبيق و كذالك أن يعلمها إىل األخرين

حيت , هو النشاط يف تنظيم بيئة التعّلم اجليدة و يعلقها بالتالميذ, مصدر النشاط يف التعلم
و , أن واجبة املعلم يف التعليم هو التنظيم, و هنا واضح. تقع عملية التعلم الذي تنشطها التالميذ

إذا . باإلبتكاري
الفوائد من إهتمام النشاط 6.الناشطون هم التالميذ أنفسهم و اما املعلم هو كالوسيلة و احملّرك و املرشد

:التالميذ منها
.ألن كل أفراد من التالميذ يعملون بنشاطات يف التعلم, جيعل التعليم نشاطا و حيوياّ .أ

.موهبة التالميذ منّفذة.ب
.باشرةنال التالميذ اخلربة امل.ت
7.كانتباه و النشيط و تنظيم أنفسهم, تنمية الصفات اإلجيابية يف أنفس التالميذ.ث

البد يتعلقا كالمها مدة عملية . نشاط التعلم هو العمل الذي يتصف به الطبيعية أو السّجية
و هو كما Paul B. Diedrichأنواع النشاطات عند . حيت حيصل إىل النشاطات احلسن, التعليم

:يايل

4 Ibid,  Hlm. .xvii
5 Mel Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan

Madani, 2007). Hlm. 6
6 H. Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta:

PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 109
7 Ibid,  Hlm.110
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.مثل القراءة و املالحظة و التجريبةاألنشطة األبصرية.أ
مثل التعبري و املطالعة و يسأل و يتسائل و يقرتح و يتبادل الرأى أنشطة عن طريق الفم.ب

.و املناقشة بعضهم يعضا
.القراءة و احملادثة و اخلطبة: أنشطة اإلستماع مثل اإلستماع.ت
.ء و التقريريكتب القّصة أو اإلنشا: أنشطة الكتابة مثل.ث
.كالرسم و اليصنع اخلطوط البيانية و اخلريطة و الصورة البيانيةأنشطة الرسم.ج
.مثل التجريبة و اللعب و صاحب البستان و الراعيةأنشطة للسيارة.ح
أنشطة العقلية مثل السماع و التذكري و التفهيم و التحليل املسألة و رأية العالقة و أخذ .خ

.املقررة
8.ة مثل الرغبة أو التسائم و احلماسة و الشجاعة و املطمئنة و املتلعثماألنشطة العاطفي.د

العوامل المؤثرة لنشاط التعلم.2
:العوامل اليت تستطيع أن تنمي نشاط التالميذ يف عملية التعلم هي

.حىت جيعلهم نشاطا يف التعلم, يعطى الدوافع أو حيذب إهتمام التالميذ.أ
.يبني عن أغراض أساسية.ب
.كفاءات التعلم إىل التالميذيذكر  .ت
.التالميذ) املوضوع أو النظر الذي سيتعلمه, املسألة(يعطى اإلثارة .ث
.يرشد التالميذ كيفية تعليمهم.ج
.خيرتع النشاطات و مشاركة التالميذ يف التعلم.ح
.التمرينات ملالحظة تنمية التالميذ يف التعلم.خ
.صةيستنبط كل مادة الىت دّرسها التالميذ يف أخر الفر .د

8 Sardiman, A. M. Op, Cit. hlm. 101
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نشاط الكالم.3
الكالم هو ماهرة من املهارات اللغوية اليت يراد به التعليم اللغة العصرى إيصاله وكذلك اللغة 

عملية التكلم يف الفصل من . الكالم هو الوسيلة األوىل لبناء التعارف و اإلتصال. العربية
9.مها بني املتكلم و السامع بالتبادل, جهتني

و يعتربه القائمون على هذا امليدان , يف منهج تعليم اللغة األجنبيةالكالم يعترب جزأ أساسيا 
. ذلك انه ميثل يف الغالب اجلزء العملى و التطبيقي لتعلم اللغة, من أهم أهداف تعلم لغة أجنبية

ففي القرأة . و أن الفرد عندما يقرأ و يكتب إمنا يفكر يوساطة ما تعلمه شفوياّ إستماعا و حديثا
ص ما وراء السطور حبثا عن املقابل الشفوي حيث نضيف فكريا و معنويا أشياء مثال حنن نفح

.  و ملمارسة اللغة األجنبية البد أن ينشط يف الكالم10.ليست ظاهرة يف الكلمة املكتوية
, لكن الواقع عكسه. حقيقة نشاط الكالم هو النشاط اجلذاب و املزدحم يف فصل اللغة

هذا متكن أن . ال يهّيج مشاركة التالميذ فيكون احلالة تصّلبكان نشاط الكالم غري جذبة و
لكن مفتاح النجاح العمل هو . إستيعاب املفردات و األسلوب العربية عند التالميذ حمدودة

اذا كان املعلم ماهر يف إستعمال الطرق و اإلسرتاجتية املناسبة بدرجة قدرة التالميذ و له . املعلم
11.طبعا لن يقع التوّقف, التعليم الكالماإلبتكارى يف تنمية طراز

البد , لذلك. العامل املهم األخر يف تنشيط نشاط الكالم هو شجاعة التلميذ و ثقتهم
أن غرض الكالم للدرجة , على العموم. على املعلم أن يوّجههم كى الخيافوا على اخلطاءات

12.العربيةاألوىل و املتوسطة هو إستطاعة التالميذ أن يوصلوا ببسيط اللغة

9 Ahmad Fuad effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004). Hlm. 110
151. ص). ه 1405/م1985, جامعة ام القرى: المملكة الربیة السعودیة(, تعلیم اللغة العربیة, محمد كامل الناقة10

11 Ibid, hlm. 111
12 Ibid.
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و يناسب بغرض التعليم اللغة العربية يف إندونسيا أن التالميذ يقدرون على إستعمال اللغة 
و احدى من مبدأ التعليم اللغة العربية هو ). 1992: جويرية دهالن.(العربية فّعاال و سلبّياً 

13.الكالم قبل الكتابة

من الفنون الىت يصعب ) فن(ة إلقائها الكالم مبعىن عملية أداء الرسالة اللغوية نطقا أو كيفي
و أسرار أبعادها و تأثريها يف التواصل و , و يذوقون قيمتها, 

14.ربط اإلنسان بأخيه اإلنسان بقطع النظر عن الزمان و املكان

مبقتضيات املقام فتفسره , )بكل أبعادها و خواصها(أما فيما يتعلق بوفاء الرسالة اللغوية 
, "لكل مقام مقال", تلك املقولة العربية احلكيمة العميقة املعىن

كما يرى , و إن كنا نتوسع يف مفهومها بأخذها أساسا لصحة الكالم ال لبالغته فقط. نسري
ذلك ان الكالم إذا فصل عن مقامه و ظروف خاله صار لغوا أو ضربا من . بعض الدارسني

15.الضوضاء الىت ال تفيد يف قليل أو كثري

اهلدف من نشاط الكالم هنا تنمية الذوق التماىل و التعبري حبيث يستشعر األفراد مظاهر 
.

حىت يكون التالميذ نشاطا , املعلم أن خيرتع أحوال التعليم الذي يهتم األنشطةولذلك على 
ألن التلميذ هو الفرد الذي حيتاج إىل إهتمام املعلم بطريقة . ليسأل و يتسائل و تقدم الرأى

باملناقشة يعطى املعلم الفرصة إىل التالميذ ليفهموا املادة و يبحثوها مث . متنوعة كاملناقشة
بذلك سيستفيدوا 16,. يوصفوها

.

13 Drs. H. Abdul Mu’in, M. A. Analisis Konstrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, Telaah
Terhadap Fonetik dan Morfologi, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004). Hlm. 139

125. ص). 2003, دار غریب: القاھرة(, فن الكالم, دكتور كمال بشر14
322. ص. المرجع السابق. 15

16 Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M. Pd. Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan,
(Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 59
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. يُطلب التالميذ اإلستيعاب عدد األمور املتعلقة به, يف التكلم
و أما نشاط 17.الفهم و تنمية املفردات و تركيب اجلمال و النطق: و هي, األغراض األخرى

قدرة التالميذ يف تقدمي السؤال و إجابة السؤل و تقدم الرأى و يعّلم ما فهموا من , كالم منهاال
.النص إىل أصدقائهم و يعربون ما فهموها من النص

إستراتجية التعلم جغساو.4
اإلسرتاجتية هي اخلطوات الىت البد أن يسلكها املعلم يف التعليم اللغة العربية و هي 

ها املعلم للوصول إىل احلاصل السريع و اجليد يف تعليم جزء من اللغة األسلوب اليت يستعمل
, القصة: و من إسرتاجتيات التعليم يف تعليم اللغة هي, لطريقة واحدة عدد اإلسرتاجتية. املعينة

18.و غريها, التعريض, الغناء, لعب اللغة, املناقشة يف فرقة صغرية, التمرين, احلفظ, املناقشة

ميلك املعلم القدرة يف عملية التعليم . و منها املعلم, يتوقف على عدد العواملجناح التعليم
أما التالميذ هو اهلدف من عملية التعليم حىت . إسرتاجتية التعليم الفعالةاملتعلقة بقدرته يف إختيار 

لية يقدر على التفكري اخلطر و حيصل الفعا, و ميلك املهارة اإلجتماعية, ميلك الدافع يف التعلم
19.اجليدة

هذه اإلسرتاجتية عادة تستعمل .و إسرتاجتية التعلم جغساو هو إحدى من التعليم التعاوىن
لكل التالميذ جيب أن يفهم بعض حمتويات . لفهم القراءة الكاملة بتقسيمها إىل أقسام صغرية

و كذلك سيفهم . مث يوّحدها, القراءة
20.التالميذ فهما عميقا لعدد التكرار فيها

17 Dr. H. Syamsul Yusuf LN, M. Pd. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2002). Hlm. 118

18 Drs. Promadi, M. A. Ph. D. Cara Praktis Mengaplikasikan Communicative Language Teaching
dalam Pembelajaran Bahasa, ( Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hlm. 4

19 Dr. h. Isjoni, M.Si., Ph.D, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Komunikasi Antar Peserta
Didik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 110

20 Imam Makruf, S. Ag. M. Pd, Op. Cit, hlm .104
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يف السنة Elliot Aronsonهو تقنية التعلم التعاوين الذي عرفها طريقة جغساو
ويستعمل كثريا يف اإلجنليز يف تعليم . و مالئم للتالميذ من السنة الثالثة إىل الثانية عشر, 1971

التعاون و , جتية هي طريقة التعليم الكافية لدفع التفاعلهذه اإلسرتا. اللغة الثانية يف املدرسة
. صاحب العمل

هي طريقة العمل اجلامعى للتعلم و يشارك يف عملية التعلم اجلماعى كما طريقة جغساو
:يايل

البد على كل تلميذ أن يسمعوا بالنشاط لتعلم املادة حىت يقدر أن , اإلستماع.أ
.يعّلمها إىل األخر

الميذ مسؤول على أخذ املعلومات من الفرقة و يعربها ألعضاء لكل الت, الكالم.ب
.الفرقة األخرى

21.لكل أعضاء الفرقة مسؤول على جناح اآلخرين يف الفرقة, التعاون.ت

:اخلطوات يف تنفيذ هذه اإلسرتاجتية هي
.يوزع املعلم نص القرأة على الفقرات.أ

. يقسم املعلم عدد التالميذ إىل الفرقات املالئمة بعدد الفقرات.ب
. يوزع املعلم نص القراءة إىل الفرقات و كل فرفة فقرة واحدة.ت
.إعطاء الفرصة للقراءة و الفهم و التعبري على كل فرقة بالتبادل.ث
عدد , املثال. مث يشكل الفرقات الثانية بعدد الفرقة يناسب بعدد األعضاء الفرقة األوىل.ج

فانتشر  . فعدد الفرقات الثانية مخس فرقات, األعضاء يف الفرقة األوىل مخسة تالميذ
.كل أعضاء الفرقة و جيمع مع األعضاء من الفرقة األخرى

21 http.//www.Jigsaw.org. Kai Hakkarainen \Gergaji Jigsaw\translate_p.html
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كل , . يطلب املعلم كل تلميذ يف كل الفرقة للتعبري ما قد فهمها من الفرقة األوىل.ح
.قةفرقة سيفهم مخسة موضوعات أو الفقرة املتفر 

يف هذا الوقت فهم كل التالميذ . فكل فرقة جتب على تعبري حاصل مناقشهم تاماما.خ
.مجيع حمتويات القراءة

22.حتقيق املعلم البحث يف أخر املناقشة كى فهم التالميذ عن القراءة فهما صحيحا.د

لتعلم أما املزايا من ا. فإسرتاجتية التعلم جغساو له مزايا و عيوب, كما اإلسرتاجتيات األخرى
:جغساو كإسرتاجتية التعلم منها

ألن هناك فرقة األهل الذي يبني مادة الدرس إىل , يسهل عمل املعلم يف التدريس.أ
.أصدقائهم

.التسوية على فهم املادة يف وقت قصرية.ب
.هذة اإلسرتاجتية تدّرب التالميذ على النشاط يف التكلم و تقدمي الرأى.ت

:او أما العيوب هلذه اإلسرتاجتية منه
التلميذ النشيط سيسلط املناقشة.أ

.التلميذ املاهر يف القراءة و التفكري املنخفض سيصعب يف بيان املادة.ب
23.التلميذ الذكي سيميل إىل التسائم.ت

البحوث السابقة.5
ما وجدنا الكتاب البحوث السابقة اليت يبحثها ألحد من الطالب ىف اجلامعة ساطان 

و لكن قد , شريف قاسم رياو ىف كلية الرتبية و التعليم حصوصا من قسم تدريس اللغة العربية
وجد البحث عن أنشطة التالميذ بطريقة التعليم جغساو يف مادة العلوم اإلجتماعية و هي إلفي 

22 Imam Makruf, S. Ag. M. Pd, Op. Cit, hlm 105.
23 http://smpn1karanganyar.sch.id/berita-76-model-pembelajaran-jigsaw.html
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م التدريس الدينية اإلسالمية و احلاصل منه أن طريقة التعليم جغساو تستطيع أن ساتريا من قس
.   ترقية أنشطة التالميذ يف مادة العلوم اإلجتماعية للمدرسة اإلبتدائية مبنطقة كامبار

المفهوم العملي.ب
:اخلطوات يف تنفيذ إسرتاجتية التعلم جغساو عند عملية التعليم كما يلي

لدرس بااللغة العربيةإفتتاح املدرسة ا.1
2.
تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات.3
تقسيم التالميذ إىل عدد الفرقات املناسبة بعدد الفقرات من النص.4
تقسم املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء الفرقة.5
لذي هلم جزء متساوي يف الفرقة الثانية يسمى بفرقة األهلجتمع املدرسة كل تلميذ ا.6
تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة األهل يرجع إىل فرقة األصل  , و بعد املناقشة.7
ترقب املدرسة كيفية مرور املناقشة يف فرقة األصل.8
تبني املدرسة املادة الىت حبثها التالميذ يف املناقشة.9

أحد أعضاء الفرقات لتعبري املادة أمام الفصلتعطى املدرسة الفرصة إىل .10
تعطى املدرسة اإلماطة إىل أفراد التالميذ.11
تعطي املدرسة املدح إىل الفرقة اجليدة و النشاطة.12
ختتم املدرسة الدرس بااللغة العربية.13

المؤشرات النجاح.ت
:منها, يف هذا البحث هناك عدد نشاط الكالم الذي يكون مؤشرات النجاح

التالميذ على إجابة األسئلة شفوياينشط .1
ينشط التالميذ أن يقدموا األسئلة.2
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ينشط  التالميذ أن يقدموا الرأي.3
ينشط التالميذ أن يوصل املعلومات إىل السامع.4
.ينشط التالميذ أن يعربوا ما يفهمو هم من القراءة.5
.إستيعاب املفردات املوجود يف القراءة.6



1

الباب الثالث
طريق البحث

التصميم.أ
:هذا البحث حبث جتريىب بالنوع

 "Randomized Pretest-Postest Control Group Design ".
املراقبة النهائيالعملاملراقبة القبلىالفرقة

OXOا
OOب

يستحق الصفات املتساوية ألن أخذت بطريقة العشوئي و يسمى بفرقة بو االفرقة 
كفرقة جترييب هلا العمل االفرقة . كالمها يُعطيان ورقة املراقبة باملراقبة املتساوية, ىف هذا النوع. عشوئي

ة  كالمها يُعطيان ورقة املراقبة املتساوي, و بعد عدد األعمال. العمل كالعادةباخلاص و أما الفرقة 
احلصيل من مراقبتني يفرقها و كذلك بني احلصيل يف املراقبة األوىل و األخرة لكل . كمراقبة النهائية

الفرق الداللة بني احلاصلني يف املراقبة األخرية و بني املراقبة األوىل و األخرية يف الفرقة . الفرقة
.    التجرييب يدل على التأثري من العمل

وقت البحث و مكانه.ب
.و باملدرسة العالية احلكومية بعكاليس. قامت الباحثة بالبحث ثالثة أشهر و قد 

أفراد البحث و موضوعه.ت
.و موضوعه نشاط التالميذ يف تكلم العربية, أفراد البحث هي تالميذ الصف الثاىن

مجتمع البحث و عينته.ث
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ية باملدرسة العالية 
و العينة أخذت الباحثة الصف . تلميذا من أربعة فصول97و عددهم مدة , احلكومية بعكاليس
. تلميذا كالفرقة املقارنة22تلميذا كفرقة التجريبية و فصل ب و عددهم 22الثاىن أ و عددهم 

الطريقة لجمع البيانات.ج
.املراقبة.1

املراقبة املباشرة يف عملية التعلم اليت تستخدم املعلمة وجدت البيانات من ورقة املراقبة و 
.إسرتاجتية تعلم جغساو

اإلستبيان.2

. رغبة التالميذ عن نشاطهم يف الكالم العريب
الطريقة لتحليل البيانات.ح

و املراقبة ملعرفة , الطريقة لتحليل البيانات هو جبمع البيانات الىت وجدت من املراقبةاما
:  و الرمز املستعمل هو. أنشطة املدرس يف تنفيذ خطوات التدريس

1.x 100%P =.
- 40و املقبول%75-56يدور حوليدو اجل%١٠٠–76يدور حوليد جدّ فاجل

%.40و مردود إذا أقل من , 55%

هو أحد من ”TES “tو لتحليل البيانات اليت و جدت من العينة تستعمل الباحثة. 2
و هنا ملعرفة ترقية نشاط . اإلختبار اإلحصائي املستعمل ملعرفة الفرق بني املتواسطني من متغريين

.Hoو Haيقرر أوالّ    , ”TES “tو قبل حبث . الكالم بالعربية لدى التالميذ

Ha إذا كان هناك الفرق املغزى بني نشاط الكالم بالعربية بإستخدام إسرتاجتية تعلم جغساو
عدم الفرق املغزى بني Hoو . و عدم إستخدامها لدى التالميذ باملدرسة العالية احلكومية بعكاليس

رسة داملنشاط الكالم العربية بإستخدام إسرتاجتية التعلم جغساو و عدم إستخدامها لدى تالميذ ب
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و أما  ,”TES “tو لتبني الفرضية السابقة تستعمل إختبار إحصائي با. العالية احلكومية بعكاليس
TES “t” برمز ) 30>ن(لعينة كبرية :

to =

√ √
ot: املعامل املقارنة)Besarnya Koefisien Komparatif(

Mx :املتوسط من املتغري للتجرييب
My :املتوسط من املتغري للقريين

SDx :اإلحنراف املعاير من املتغري التجرييب
SDy :اإلحنراف املعاير من املتغري القريين

N:العينة
I :الرقم الثابت

X                                                        :(∑=xM(رمز املتوسط من املتغري 

Y                                                        :(∑=yM(رمز املتوسط من املتغري 

X                                           :(∑=xSD(رمز اإلحنراف املعاير من املتغري

∑):                                           Y(رمز اإلحنراف املعاير من املتغري
=ySD

فيقارن , يستطيع أن يرقى نشاط الكالم بالعربية لدى التالميذtoو ملعرفة هل احلصيل من 
toوttو قبلها نرجع مبقياس. كما يف اجلدولdf برموز(Nx+Ny−2) من اجلدول“T” .
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toو إذا كان . املغزىمردود و مبعىن هناك الفرق Hoفيكون , ttمتساوى أو أكرب من toإذا كان 

.املغزىمبعىن هناك عدم الفرق مقبول و Hoفيكون,ttأصغر من 
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الباب الرابع
بإستخدام راقبة أنشطة املدرسة يف التعليممت الباحثة البيانات عن ميف هذا الباب قدّ 

.  لتالميذ يف عملية التعليملالعربية بمث البيانات عن نشاطات الكالم إسرتاجتية التعلم جغساو
البيانات من المراقبة عن أنشطة المدرسةتقديم.أ

ىلمالحظة األوللالجدول 
النعمالمالحظةالرقم
−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح املدرس1
−لتعليمل2
−تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات3

−تقسيم التالميذ إىل عدد الفرقات املناسبة بعدد الفقرات من النص4
−املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء الفرقةتقسم5
جتمع املدرسة كل تلميذ الذي هلم جزء متساوي يف الفرقة الثانية يسمى بفرقة 6

األهل 
−

−تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة األهل يرجع إىل فرقة األصل  , و بعد املناقشة7
−فرقة األصلترقب املدرسة كيفية املرور املناقشة يف 8

−تبني املدرسة املادة الىت حبثها التالميذ يف املناقشة9
−تعطى املدرسة الفرصة إىل أحد أعضاء الفرقات لتعبري املادة أمام الفصل10

−التالميذدتعطى املدرسة اإلماطة إىل أفرا11

−تعطي املدرسة املدح إىل الفرقة اجليدة و النشاطة12

−للغة العربيةالدرس باةختتم املدرس13
85المجموع

عرفنا أن يف إستخدام إسرتاجتية تعلم جغساو يف املالحظة األوىل بإجابة من اجلدول السابق
فلذالك , يف املائة38,5اإلختيارات أو 5: يف املائة و أما ال 61,5اإلختيارات أو 8: نعم

" جيد"وجدنا اخلالصة أن املدرسة قد قامت بإسرتاجتية تعلم جغساو يف املالحظة األوىل 
)61,5 .(%

ثانيةلمالحظة اللالجدول 
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النعمالمالحظةالرقم
−العربيةللغة الدرس باةإفتتاح املدرس1
−لتعليمل2
−تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات3
−تقسيم التالميذ إىل عدد الفرقات املناسبة بعدد الفقرات من النص4
−تقسم املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء الفرقة5
جتمع املدرسة كل تلميذ الذي هلم جزء متساوي يف الفرقة الثانية 6

يسمى بفرقة األهل 
−

تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة األهل يرجع إىل , و بعد املناقشة7
فرقة األصل  

−

−ترقب املدرسة كيفية املرور املناقشة يف فرقة األصل8
−التالميذ يف املناقشةتبني املدرسة املادة الىت حبثها 9

تعطى املدرسة الفرصة إىل أحد أعضاء الفرقات لتعبري املادة أمام 10
الفصل

−

−التالميذدتعطى املدرسة اإلماطة إىل أفرا11

−تعطي املدرسة املدح إىل الفرقة اجليدة و النشاطة12

−للغة العربيةالدرس باةختتم املدرس13

94المجموع

ةمن اجلدول السابق عرفنا أن يف إستخدام إسرتاجتية التعلم جغساو يف املالحظة الثاني
, يف املائة30,7اإلختيارات أو 4: يف املائة و أما ال 69,3اإلختيارات أو 9: بإجابة نعم

" جيد"يةفلذالك وجدنا اخلالصة أن املدرسة قد قامت بإسرتاجتية تعلم جغساو يف املالحظة الثان
)69,3 .(%

ثالثةلمالحظة اللالجدول 
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النعمالمالحظةالرقم
−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح املدرس1
−لتعليمل2

−تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات3
−الفرقات املناسبة بعدد الفقرات من النصتقسيم التالميذ إىل عدد 4
−تقسم املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء الفرقة5
جتمع املدرسة كل تلميذ الذي هلم جزء متساوي يف الفرقة الثانية 6

يسمى بفرقة األهل 
−

تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة األهل يرجع إىل , و بعد املناقشة7
فرقة األصل  

−

−ترقب املدرسة كيفية املرور املناقشة يف فرقة األصل8
−تبني املدرسة املادة الىت حبثها التالميذ يف املناقشة9
أمام تعطى املدرسة الفرصة إىل أحد أعضاء الفرقات لتعبري املادة10

الفصل
−

−التالميذدتعطى املدرسة اإلماطة إىل أفرا11

−تعطي املدرسة املدح إىل الفرقة اجليدة و النشاطة12
−للغة العربيةالدرس باةختتم املدرس13

103المجموع

بإجابة من اجلدول السابق عرفنا أن يف إستخدام إسرتاجتية تعلم جغساو يف املالحظة الثالثة 
فلذالك , يف املائة23,1اإلختيارات أو 3: يف املائة و أما ال 76,9اإلختيارات أو 10: نعم

" جيد جّدا"تعلم جغساو يف املالحظة الثالثة أن املدرسة قد قامت بإسرتاجتية وجدنا اخلالصة 
)76,9 .(%

رابعةلمالحظة اللالجدول 
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النعمالمالحظةالرقم
−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح املدرس1
−لتعليمل2
−تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات3
−تقسيم التالميذ إىل عدد الفرقات املناسبة بعدد الفقرات من النص4
−الفرقةتقسم املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء 5
جتمع املدرسة كل تلميذ الذي هلم جزء متساوي يف الفرقة الثانية 6

يسمى بفرقة األهل 
−

تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة األهل يرجع إىل , و بعد املناقشة7
فرقة األصل  

−

−ترقب املدرسة كيفية املرور املناقشة يف فرقة األصل8
−املادة الىت حبثها التالميذ يف املناقشةتبني املدرسة 9
تعطى املدرسة الفرصة إىل أحد أعضاء الفرقات لتعبري املادة أمام 10

الفصل
−

−التالميذدتعطى املدرسة اإلماطة إىل أفرا11

−تعطي املدرسة املدح إىل الفرقة اجليدة و النشاطة12
−العربيةللغة الدرس باةختتم املدرس13

112المجموع

عرفنا أن يف إستخدام إسرتاجتية تعلم جغساو يف املالحظة الرابعة بإجابة من اجلدول السابق
فلذالك , يف املائة15,4اإلختيارات أو 2: يف املائة و أما ال 84,6اإلختيارات أو 11: نعم

" جّداجيد"يف املالحظة الرابعة تعلم جغساوبإسرتاجتية وجدنا اخلالصة أن املدرسة قد قامت 
)84,6 .(%

خامسة  لمالحظة اللالجدول 
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النعمالمالحظةالرقم
−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح املدرس1
−لتعليمل2
−تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات3
−تقسيم التالميذ إىل عدد الفرقات املناسبة بعدد الفقرات من النص4
−تقسم املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء الفرقة5
جتمع املدرسة كل تلميذ الذي هلم جزء متساوي يف الفرقة الثانية 6

يسمى بفرقة األهل 
−

تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة األهل يرجع إىل , و بعد املناقشة7
فرقة األصل  

−

−ترقب املدرسة كيفية املرور املناقشة يف فرقة األصل8
−تبني املدرسة املادة الىت حبثها التالميذ يف املناقشة9
أمام تعطى املدرسة الفرصة إىل أحد أعضاء الفرقات لتعبري املادة10

الفصل
−

−التالميذدتعطى املدرسة اإلماطة إىل أفرا11
−تعطي املدرسة املدح إىل الفرقة اجليدة و النشاطة12
−للغة العربيةالدرس باةختتم املدرس13

130المجموع

عرفنا أن يف إستخدام إسرتاجتية تعلم جغساو يف املالحظة اخلامسة من اجلدول السابق
فلذالك , يف املائة0اإلختيارات أو 0: يف املائة و أما ال 100اإلختيارات أو 13: بإجابة نعم

" جيد جّدا"تعلم جغساو يف املالحظة اخلامسة أن املدرسة قد قامت بإسرتاجتية وجدنا اخلالصة 
)100 .(%

سادسةلمالحظة اللالجدول 
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النعمالمالحظةالرقم
−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح املدرس1
−لتعليمل2
−تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات3
−الفقرات من النصتقسيم التالميذ إىل عدد الفرقات املناسبة بعدد 4
−تقسم املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء الفرقة5
جتمع املدرسة كل تلميذ الذي هلم جزء متساوي يف الفرقة الثانية 6

يسمى بفرقة األهل 
−

تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة األهل يرجع إىل , و بعد املناقشة7
فرقة األصل  

−

−كيفية املرور املناقشة يف فرقة األصلترقب املدرسة  8
−تبني املدرسة املادة الىت حبثها التالميذ يف املناقشة9
تعطى املدرسة الفرصة إىل أحد أعضاء الفرقات لتعبري املادة أمام 10

الفصل
−

−التالميذدتعطى املدرسة اإلماطة إىل أفرا11
−اجليدة و النشاطةتعطي املدرسة املدح إىل الفرقة12
−للغة العربيةالدرس باةختتم املدرس13

130المجموع

عرفنا أن يف إستخدام إسرتاجتية تعلم جغساو يف املالحظة السادسة من اجلدول السابق
فلذالك , يف املائة0اإلختيارات أو 0: يف املائة و أما ال 100اإلختيارات أو 13: بإجابة نعم

" جيد جّدا"وجدنا اخلالصة أن املدرسة قد قامت بإسرتاجتية التعلم جغساو يف املالحظة السادسة 
)100 .(%

بإستراتجية التعلم جغساوعملية تعليم حاصلة البيانات من المالحظة 
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الجدول السابع
النعمالمالحظةالرقم

FPFP

%00%6100للغة العربيةالدرس باةإفتتاح املدرس1
2

لتعليملاألغراض 
583,3%116,6%

%116,6%583,3تقسم املدرسة النص أو القرأة إىل عدد الفقرات3
عدد الفرقات املناسبة بعدد تقسيم التالميذ إىل4

الفقرات من النص
6100%00%

%00%6100تقسم املدرسة كل الفقرات إىل كل أعضاء الفرقة5
جتمع املدرسة كل تلميذ الذي هلم جزء متساوي 6

يف الفرقة الثانية يسمى بفرقة األهل 
6100%00%

تأمر املدرسة إىل كل أعضاء الفرقة , و بعد املناقشة7
األهل يرجع إىل فرقة األصل  

6100%00%

%116,6%583,3ترقب املدرسة كيفية املرور املناقشة يف فرقة األصل8
583,3تبني املدرسة املادة الىت حبثها التالميذ يف املناقشة9

%
116,6%

الفرصة إىل أحد أعضاء الفرقات تعطى املدرسة 10
لتعبري املادة أمام الفصل

233,3%466,6%

%466,6%233,3التالميذدتعطى املدرسة اإلماطة إىل أفرا11
%350%350تعطي املدرسة املدح إىل الفرقة اجليدة و النشاطة12
%00%6100للغة العربيةالدرس باةختتم املدرس13

%1525%6375المجموع

=الحاصل من رموز مالحظة  100%
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%100= نعم 
 =80,7%

%100= ال 
 =19,2%

15أما إجابة ال . %80,7او63عرفنا ان إجابة نعم , نتيجة السابقة الل يصومن ح

دى تالميذ قد قامت بإسرتاجتية تعلم جغساو لولذالك وجدنا اخلالصة أن املدرسة . %19,2او
%.١٠٠–76ألن يف درجة , "جيد جدا"الصف الثاين 

فال بد أنشطة التالميذ يف , بإسرتاجتية التعلم جغساو جيد جداإذا كانت املدرسة تعّلم 
األصل و ألن هذه اإلسرتاجتية حتّث التالميذ للتكلم يف الفرقة . الكالم العربية يرتفع إرتفاعا حسنا

.هي هذه الفرقة هم مشغلون ليناقشوا مشكلتهم اليت بفوضها املدرسة إليهم. يف فرقة األهل

.تالميذ الصف الثانيكل أفراد منالعربية لبالنتيجة عن نشاطات الكالم .ب
قد وزعت الباحثة اإلستبيان إىل , العربية لدى التالميذبل عن نشاطات الكالم يصملعرفة احل
وافق لنتيجة و امل, جّداطاوافق لنتيجة نشأشّد امل, منها. إختيارات5أسئلة و 15املستجبني وهي 

غري املوافقأشدّ و , النشاطغريوافق لنتيجة و غري امل, ناقص النشاطوافق لنتيجةاملأقلو ,النشاط
و 75هي ل يصاحلو أما النتيجة األعلى الىت البد أن يوصلها التالميذ . منخفض النشاطلنتيجة 

.و قبلها تغريت الباحثة النتائج إىل بينة فاصلةستبينها الباحثة كما يف اجلدول األتى

ثامنالجدول ال
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إستراتجية العربية لدى تالميذ الصف الثاني باستخدام بعن نشاطات الكالم ىنتيجة األولال
تعلم جغساو و عدم استخدام إستراتجية تعلم جغساو

)إختبار قبلي(

العربية لدى التالميذيالنتائج عن نشاطات الكالم 
اسم التالميذ الفصل القريينرقم الفصل التجرييب

50,9 51,4 حنايف/ اسيف سونريا 1

51,5 50,8 حممد رايان/ اتريا دوي جهيا 2
50,2 49,9 خري األنوار/ محيم 3
50,2 49,7 راين سهارا/ خريالدين 4

47,1 49,9 اديبة/ مريا 5
50,2 50 حممد اهلام/ منتاري 6

50,7 51,9 حممد صربي/ مباركة 7
50,2 50,3 نطق األنصار/ نّلى يسرا 8
50,2 49,2 حممد امام متقني/ نور األسكني 9

50,7 52,5 كرتيك سولياىن/ اسليانانور  10

51,5 47,9 شفرزل/ نور حاسنىت 11
50,1 51,9 دوي سرتيك/ نور اهلداية 12

47,5 49,4 فوتري ينيت/ فيفي اعريىن 13

50 50,3 فجر صديق/ ريا اجستينا 14

47,5 50,8 كرنيا هداية/ سييت حوى 15

51,5 50,8 حممد امام خريي/ سييت انتساري 16
50,2 47,5 نور عني/ سييت رفيقة 17

51,5 47,5 ويتا يسنياتى/ شهر الفضل 18

49,7 50,3 رافيت ساري/ رفك ولنداري 19

51,5 50,8 خري األمام/ فيفي نوفينيت 20

46,9 50,8 اسنوايت/ ويل ساري 21
50,2 46,5 ابن منصور/ دانيل اسوندي 22

تاسعالجدول ال
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العربية لدى تالميذ الصف الثاني باستخدام إستراتجية بعن نشاطات الكالم ةنتيجة الثانيال
تعلم جغساو و عدم استخدام إستراتجية تعلم جغساو

)إختباربعدي(

العربية لدى التالميذيالنتائج عن نشاطات الكالم 
اسم التالميذ الفصل القريينرقم الفصل التجرييب

50,8 48,9 حنايف/ اسيف سونريا 1
50,1 48,9 حممد رايان/ اتريا دوي جهيا  2

50,4 50,4 خري األنوار/ محيم  3

50,8 48,9 راين سهارا/ خريالدين  4

47,9 50,1 اديبة/ مريا  5
50,1 50,7 حممد اهلام/ منتاري  6
50,1 53,3 حممد صربي/ مباركة  7

50,8 51,3 نطق األنصار/ نّلى يسرا  8

50 48,9 حممد امام متقني/ نور األسكني  9
50,1 50,4 كرتيك سولياىن/ نور اسليانا  10

50,8 47 شفرزل/ نور حاسنىت  11

50,8 53,3 دوي سرتيك/ نور اهلداية  12

48,4 49,8 فوتري ينيت/ فيفي اعريىن  13

49,4 50,4 فجر صديق/ ريا اجستينا  14

48,4 51,3 كرنيا هداية/ سييت حوى  15

51,6 51,3 حممد امام خريي/ سييت انتساري  16
50,1 48,4 نور عني/ سييت رفيقة  17

50,8 47,5 ويتا يسنياتى/ شهر الفضل  18

49,4 50,6 رافيت ساري/ رفك ولنداري  19

51,6 51,8 خري األمام/ فيفي نوفينيت  20

47,4 51,8 اسنوايت/ ويل ساري  21
50,1 47 ابن منصور/ دانيل اسوندي  22

الجدول العاشر
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العربية لدى التالميذ إلختبار قبليبع نتائج جواب التالميذ من اإلستبيان عن نشاطات الكالم و مجم

التالميذلدى العربية بنشاطات الكالم 
رقم

العديد الفصل القريين العديد الفصل التجرييب
1 46,9 1 46,5 1

1 47,1 2 47,5 2

1 47,5 1 47,9 3

1 49,7 1 49,2 4

1 50 1 49,4 5

1 50,1 1 49,7 6

8 50,2 2 49,9 7

1 50,7 1 50 8

1 50,9 3 50,3 9

5 51,5 5 50,8 10

1 51,7 1 51,4 11

2 50,9 12

1 52,5 13

22 22
العربية إلختبار قبلي بمن نشاطات الكالم علينظرنا أن النتيجة ال, السابقمن اجلدول 

22و قد وصلها تلميذ واحد من 52,5فصل التجرييب و هي اللفصل الثاىن أ كللدى التالميذ 

من نشاطات ياعللو النتيجة ا. تالميذ5و قد وصلها 50,8أما النتيجة املسيطرة و هي . تلميذا
و قد 51,7فصل القريين و هي الالثاىن ب كالصفختبار قبلي لدى تالميذ العربية إلبالكالم 

.تالميذ8و قد وصلها 50,2أما النتيجة املسيطرة و هي . تلميذا22وصلها تلميذ واحد من 
حادي عشرالجدول ال
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العربية لدى التالميذ إلختباربعدي بنتائج جواب التالميذ من اإلستبيان عن نشاطات الكالم جمموع

التالميذلدى العربية بنشاطات الكالم 
رقم

العديد الفصل القريين العديد الفصل التجرييب
1 47,9 2 47 1

1 48,4 1 47,5 2

2 49,4 1 48,4 3

2 50 4 48,9 4

1 50,1 1 49,8 5

6 50,4 1 50,1 6

1 50,6 3 50,4 7

6 50,8 2 50,7 8

2 51,6 3 51,3 9

2 51,8 10

2 53,3 11

22 22

ربية إلختبار بعدي لدى العبمن نشاطات الكالم عليالنتيجة ال, من اجلدول السابق
أما , ميذاتل22و قد وصلها تلميذان من 53,3فصل التجرييب و هي اللصف الثاىن أ كاتالميذ 

من نشاطات الكالم و النتيجة العليا. لميذات4و قد وصلها 48,9النتيجة املسيطرة و هي 
و قد وصلها 51,6فصل القريين و هي الالعربية إلختبار بعدي لدى تالميذ الصف الثاىن ب كب

. تالميذ6و قد وصلها 50,8و 50,4أما النتيجة املسيطرة و هي , تلميذان

ثاني عشرالجدول ال
)تحليل القيام القبلي  PRE-TEST)
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الفصل القريينإسم التالميذالفصل التجرييبالتالميذإسم الرقم
XXX2yYY2

50,90,90,81حنايف51,43,7113,76اسيف سونريا1
51,51,52,25حممد رايان50,83,119,67اتريا دوي جهيا 2
50,20,20,04خري األنوار49,92,214,88محيم 3
50,20,20,04راين سهارا49,72,014,04خريالدين 4
8,41-47,12,9اديبة49,92,214,88مريا 5
50,20,20,04حممد اهلام502,315,33منتاري 6
50,70,70,49حممد صربي51,94,2117,72مباركة 7
50,20,20,04نطق األنصار50,32,616,81نّلى يسرا 8
50,20,20,04حممد امام متقني49,21,512,28نور األسكني 9

50,70,70,49كرتيك سولياىن52,54,8123,13نور اسليانا 10
51,51,52,25شفرزل47,90,210,04نور حاسنىت 11
50,10,10,01دوي سرتيك51,94,2117,72نور اهلداية 12
6,25-47,52,5فوتري ينيت49,41,712,92فيفي اعريىن 13
5000فجر صديق50,32,616,81ريا اجستينا 14
6,25-47,52,5كرنيا هداية50,83,119,67سييت حوى 15
51,51,52,25حممد امام خريي50,83,119,67سييت انتساري 16
50,20,20,04نور عني0,04−47,50,19سييت رفيقة 17
51,51,52,25ويتا يسنياتى0,04−47,50,19شهر الفضل 18
0,09-49,70,3رافيت ساري50,32,616,81رفك ولنداري 19
51,51,52,25خري األمام50,83,119,67فيفي نوفينيت 20
46,93,19,61اسنوايت50,83,119,67ويل ساري 21
50,20,20,04ابن منصور1,42- 46,51,19دانيل اسوندي 22

N=22X∑
=

1049,
3

X∑
=0

X2=∑
166,9

7

N=22y∑
=1
100

y=∑
0

y2=∑
37,69

=   N:من اجلدول السابق وجدنا أن  22
∑x = 1049,3
∑x2= 166,97
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∑y = 1100
∑y2= 37,69

:للفصل التجرييبأو (X)حتسب املتوسط من متغري
Mx = ∑

= ,
= 47,69

:للفصل التجرييبأو (X)حتسب اإلحنراف املعياري من متغري

SDx=
∑

= ,
= 7,59
= 2,75

:للفصل القريينأو (y)حتسب املتوسط من متغري
My = ∑

= 1100
= 50

:للفصل القريينأو (y)حتسب اإلحنراف املعياري من متغري

SDy=
∑

= ,
= √1,71318
= 1,3

:برمزToحتسب 

To =

√ √
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= , –,√ ,√
=

,, , ,,
= ,( , ) ( , )
= ,√ , ,
= ,√ ,
= ,,
= 3,51

ختبار اإلو هذه النتيجة تدل على أن الفرق بني .3,51هى املعامل املقارنةأو Toل من يصاحل
.3,51القبلي للفصل التجرييب و للفصل القريين هى

عشرثالثالجدول ال
(POST-TEST)تحليل القيام البعدى 

الفصل القريينإسم التالميذالفصل التجرييبإسم التالميذالرقم
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XXX2YYY2

50,80,90,81حنايف1,41-48,91,19اسيف سونريا1
50,10,20,04حممد رايان1,41-48,91,19اتريا دوي جهيا 2
50,40,50,25األنوارخري 50,40,310,096محيم 3
50,80,20,04راين سهارا1,41-48,91,19خريالدين 4
4-47,92اديبة50,10,010,001مريا 5
50,10,20,04حممد اهلام50,70,610,37منتاري 6
50,10,20,04حممد صربي53,33,2110,30مباركة 7
50,80,90,81نطق األنصار51,31,211,46نّلى يسرا 8
500,10,01حممد امام متقني1,42-48,91,19نور األسكني 9

50,10,20,04كرتيك سليان50,40,310,096نور اسليانا 10
50,80,90,81شفرزل9,55-473,09نور حاسنىت 11
50,80,90,81دوي سرتيك53,33,2110,31نور اهلداية 12
2,25-48,41,5فوتري ينيت0,841-49,80,29فيفي اعريىن 13
0,25-49,40,5فجر صديق50,40,310,096ريا اجستينا 14
2,25-48,41,5كرنيا هداية51,31,211,46سييت حوى 15
51,61,72,89حممد امام خريي51,31,211,46سييت انتساري 16
50,10,20,04نور عني2,86−48,41,69سييت رفيقة 17
50,80,90,81ويتا يسنياتى6,71−47,52,59شهر الفضل 18
0,25-49,40,5رافيت ساري50,60,510,26رفك ولنداري 19
51,61,72,89خري األمام51,81,712,92فيفي نوفينيت 20
6,25-47,42,5اسنوايت51,81,712,92ويل ساري 21
50,10,20,04ابن منصور9,55- 473,09دانيل اسوندي 22

N=22X=∑
1102

X=∑
0

X2=∑
65,56

N=22y=∑
1099,9

y=∑
0

y2=∑
25,12

:من اجلدول السابق وجدنا أن 
N   = 22
∑x = 1102
∑x2= 65,56
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∑y = 1099,9
∑y2= 25,12

:للفصل التجرييبأو (X)حتسب املتوسط من متغري
Mx = ∑

=
= 50,09

:للفصل التجرييبأو(X)حتسب اإلحنراف املعياري من متغري

SDx=
∑

= ,
= √2,98
= 1,73

: للفصل القريينأو (y)حتسب املتوسط من متغري

My = ∑
= ,
= 49,9

:أو للفصل القريين(y)حتسب اإلحنراف املعياري من متغري

SDy=
∑

= ,
= √1,1418
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= 1,06
:برمزToحتسب 

To =

√ √
= , – ,,√ ,√
= ,, , , ,
= ,( , ) ( , )
= ,√ , ,
= ,√ ,
= , ,
= 0,95

ختبار اإلو هذه النتيجة تدل على أن الفرق بني .0,95أو املعامل املقارنة  هى Toل من يصاحل
.0,95للفصل التجرييب و للفصل القريين هىبعديال

عشررابعالجدول ال
إستراتجية تعلم جغساو و عدم أستخدامهاإستخدام بين بعدي القبلي و الختبار اإلالفرق بين 

الفصل القريينإسم التالميذالفصل التجرييبإسم التالميذالرقم
xXX1-xyYY1-y

-50,950,80,1حنايف-51,448,92,5اسيف سونريا1
-51,550,11,4حممد رايان-50,848,91,9اتريا دوي جهيا 2
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50,250,40,2خري األنوار49,950,40,5محيم 3
50,250,80,6راين سهارا-49,748,90,8خريالدين 4
47,147,90,8اديبة49,950,10,2مريا 5
−50,250,10,1حممد اهلام5050,70,7منتاري 6
−50,750,10,6حممد صربي51,953,31,4مباركة 7
50,250,80,6نطق األنصار50,351,31نّلى يسرا 8
-50,2500,6حممد امام متقني-49,248,90,3نور األسكني 9

−50,750,10,6كرتيك سولياىن-52,550,42,1نور اسليانا 10
−51,550,80,7شفرزل-47,9470,9نور حاسنىت 11
50,150,80,7دوي سرتيك51,953,31,4نور اهلداية 12
47,548,40,9فوتري ينيت49,449,80,4فيفي اعريىن 13
−5049,45فجر صديق50,350,40,1ريا اجستينا 14
−47,548,410كرنيا هداية50,851,30,5سييت حوى 15
51,551,60,1حممد امام خريي50,851,30,5سييت انتساري 16
−50,250,10,1نور عني47,548,40,9سييت رفيقة 17
−51,550,80,7ويتا يسنياتى47,547,50شهر الفضل 18
−49,749,40,3رافيت ساري50,350,60,3رفك ولنداري 19
51,551,60,1خري األمام50,851,81فيفي نوفينيت 20
46,947,40,5اسنوايت50,851,81ويل ساري 21
-50,250,10,1ابن منصور46,5470,5دانيل اسوندي 22

N=22N=22

:قبلي كما يليالختبار اإلل من يصجمموع احلمن اجلدول السابق وجدنا أن 
N   = 22
∑x = 1049,3
∑x2= 166,97
∑y = 1100
∑y2= 37,69
Mx – My = 2,31-

:بعدي كما يليالختبار اإلل من يصو أما جمموع احل
N   = 22
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∑x = 1102
∑x2= 65,56
∑y = 1099,9
∑y2= 25,12
Mx – My = 0,19

:يليقبلي كما الختبار اإلل من يصالبعدي ينقص باحلختبار اإلل من يصاحل, Toو حلسب

X= 1102– 1049,3 = 52,7
X2 = 65,56 – 166,97 = 101,41-
Y = 1099,9 – 1100 = 0,1-
Y2 = 25,12 – 37,69= 12,57-

:أو للفصل التجرييب(X)حتسب املتوسط من متغري
Mx = ∑

= ,
= 2,4

:أو للفصل التجرييب(X)حتسب اإلحنراف املعياري من متغري

SDx=
∑
= ,

= √4,6
= 2,15

:أو للفصل القريين(y)حتسب املتوسط من متغري

My = ∑
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= −0,1
= 0,004

:أو للفصل القريين(y)حتسب اإلحنراف املعياري من متغري

SDy=
∑

=
,

= 0,57
= 0,76

:برمزToحتسب 

To =

√ √
= , – ,,√ ,√
= ,, , , ,
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= ,( , ) ( , )
= ,√ , ,
= ,√ ,
= ,,
= 3,19

”T“من اجلدول (Nx+Ny−2)برموز dfنرجع مبقياس, مث لتفسري النتيجة السابقة.1
42=2−22+22=df

=42يف اجلدول اليوجد" . T"ننظر إىل اجلدول . 2 df ,40لذالك نستعمل=df مث نقارن
(2,71<3,19>2,02)ودرجة الداللة . To-Ttبني

ومن %5درجة" أكرب من=To3,19يتضح لنا أن" T"السابق جدولو بنظر إىل اجلدول . 3
%.100-86ألن يف درجةجيد جدا%80,7وبنظر إىل جدول مراقبة نيل, %1درجة

ألن بإستخدام إسرتاجتية التعلم جغساو تستطيع ان ترقي, غري مقبولةHoمقبولة وHaوبذلك.4
.مبدرسة العالية بعكاليسنشاط الكالم العربية لدى التالميذ الصف الثاين 
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الخامسبابال
الخاتمة

الخالصة. أ
:من هذا البحث خلصت الباحثة منها 

. الكالم هو مهارة من املهارات اللغوية اليت يراد به تعليم اللغة العصرى وكذلك اللغة العربية
لذلك البد على كل املتعلمني أن . الكالم هو الوسيلة األوىل لبناء تعارف اإلنسان و اإلتصال بينهم

. ألن احداألغراض من اللغة هو لإلتصال, يهتموا إهتماما كثريا به
علم جغساو ميكن املعلم أن جيعل التالميذ ناشطني ألن هذه إسرتاجتية يبعث و إسرتاجتية ت

و بعد أستخدمت الباحثة . التالميذ أن يتصلوا بينهم باللغة العربية يف عملية التعليم و التعلم
:وجدت الباحثة احلصيل كما يلى, إسرتاجتية تعلم جغساو يف تعليم اللغة الربية

العربية لدى تالميذ الصف الثاين بستطيع ان ترقي نشاط الكالم إسرتاجتية تعلم جغساو تأن 
Toيتضح لنا أن" T"هذا بنظر إىل اجلدول السابق جدول.درسة العالية بعكاليساملب

ألن جيد جدا80,7وبنظر إىل جدول مراقبة نيل, %1ومن درجة%5درجة" أكرب من=3,19
بإستخدام إسرتاجتية التعلم و ,غري مقبولةHoمقبولة وHaوبذلك. %80-%100يف درجة

.جغساو تستطيع ان ترقي نشاط الكالم العربية لدى التالميذ الصف الثاين مبدرسة العالية بعكاليس
اإلفتراحات. ب

للمدرس. 1
العربية بأن إسرتاجتية تعلم جغساو تستطيع ان ترقي نشاط الكالم يعرف , ومن هذا البحث 

فيستطيع املعلم يستخدميها يف عملية التعليم .درسة العالية بعكاليساملالثاين بلدى تالميذ الصف 
.وخاصة إلرتفاع التكلم لدى التالميذ, العربية

للتالميذ.2
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حيفظوا , من هذا البحث ارجو اىل التالميذ ميارسون التكلم باللغة العربية لو كان خطأ 
.املفردات املوجودة ويتعلموا القواعد اللغة ا
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ANGKET TENTANG KEAKTIFAN BERBAHASA ARAB SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

1. Petunjuk pengisisan:
- Angket ini semata-mata ntuk tujuan ilmiah, pengisian ini tidak berpengaruh

apapun terhadap nilai anda.
- Mohon mengisi dengan jujur dan sesuai dengan keadaan anda tentang

pernyataan yang ada.
- Isilah dengan memberi tanda () pada kolom yang menurut anda sesuai dengan

pernyataan.
- Adapun keterangan dari kolom jawaban adalah: Ss (Sangat setuju), S

(Setuju), Ks (Kurang setuju), Ts (Tidak setuju), dan Sts (Sangat tidak setuju).
2. Isilah data di bawah ini sebelum mengisi tabel

Nama :
Kelas :

No Pernyataan Ss S Ks Ts Sts
1 Saya sangat menyukai pelajaran bahasa arab
2 Bagi saya pelajaran bahasa arab itu mudah
3 Saya menguasai kosa kata bahasa arab dari setiap

materi yang telah diajarkan
4 Saya aktif menggunakan bahasa arab ketika

pelajaran berlangsung
5 Saya tidak merasa malu menggunakan bahasa arab

ketika pelajaran berlangsung
6 Saya merasa percaya diri untuk selalu aktif

mengungkapkan apa yang saya pikirkan dalam
bahasa arab

7 Semua materi yang telah diajarkan saya pahami
dengan baik

8 Saya senantiasa mendengarkan penjelasan guru
dengan baik

9 Saya tidak pernah merasa takut salah dalam
menggunakan bahasa arab

10 Saya selalu aktif mengungkapkan kembali materi
yang telah dipelajari

11 Saya senang dengan cara yang digunakan guru
dalam mengajar

12 Saya aktif bertanya dengan bahasa arab kepada
teman

13 Saya aktif menjawab pertanyaan dari teman saya
dalam bahasa arab

14 Saya aktif bertanya dengan bahasa arab kepada
guru dalam bahasa arab

15 Saya aktif menjawab pertanyaan yang diajukan
guru dalam bahasa arab

Terima kasih



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan pendidikan MAN Bengkalis

mata pelajaran Bahasa Arab

Kelas/semester XI/II

Pertemuan ke 1 (pertama)

Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,

pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab

tentang معالم السیاحة السقافیة

Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang معالم 
السیاحة السقافیة dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah

2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah معالم السیاحة السقافیة dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah

Indicator
1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan

benar

2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat

3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema

Alokasi waktu 1 jp x 40 menit

1. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan

mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi

tentangمعالم السیاحة السقافیة

2. Materi pembelajaran

Dialog sederhana tentang معالم السیاحة السقافیة

3. Metode pembelajaran

 Ceramah

 Intiqoiyyah

 Tanya jawab

4. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

a. Kegiatan awal

 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i



 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi

b. Kegiatan inti

 Siswa mendengarkan keterangan guru mengenai معالم السیاحة السقافیة

 Mengidentifikasi perubahan kata kerja / fi’il mudhori’ dan memasukkannya
ke dalam dhomir.

 Menceritakan kembali tentang object wisata sesuai dengan yang ada dalam

teks.

c. Kegiatan akhir

 Guru menyuruh siswa melakukan percakapan di luar teks

 Memberikan pertanyaan

5. Sumber belajar

 Buku paket

 Guru

6. Penilaian.

 Tes tulis sesuai dengan yang ada di buku

Bengkalis, 15 April 2011

Mengetahui:

Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer

Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti

Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan pendidikan MAN Bengkalis

mata pelajaran Bahasa Arab

Kelas/semester XI/II

Pertemuan ke 2 (kedua)

Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,

pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab

tentang القرأة عن جوكجاكرتا 

Kompetensi dasar 3. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang عن القرأة 
جوكجاكرتا dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah

4. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah القرأة عن جوكجاكرتا dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah

Indicator
4. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan

benar

5. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat

6. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema

Alokasi waktu 2 jp x 40 menit

7. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan

mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi

tentangالقرأة عن جوكجاكرتا

8. Materi pembelajaran

Dialog sederhana tentang القرأة عن جوكجاكرتا

9. Metode pembelajaran

 Jigsaw learning

10. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

d. Kegiatan awal

 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i

 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi

 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung



e. Kegiatan inti

 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.

 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah

siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.

 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru

yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.

 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal

dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan

dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi

(keaktifan mereka dalam membahas materi).

f. Kegiatan akhir

 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan

dari diskusi.

 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.

 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan

memberikan pujian pada kelompok yang paling aktif.

11. Sumber belajar

 Buku paket

 Guru

12. Penilaian.

 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.

Bengkalis, 29 April 2011

Mengetahui:

Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer

Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti

Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan pendidikan MAN Bengkalis

mata pelajaran Bahasa Arab

Kelas/semester XI/II

Pertemuan ke 3 (ketiga)

Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,

pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab

tentang معالم السیاحیة الطبیعیة

Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat
yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang معالم السیاحیة الطبیعیة
dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah

2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah السیاحیة الطبیعیةمعالم  dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah

Indicator
1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan

benar

2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat

3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema

Alokasi waktu 3 jp x 40 menit

4. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan

mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi

tentangمعالم السیاحیة الطبیعیة

5. Materi pembelajaran

Dialog sederhana tentang

6. Metode pembelajaran

 Jigsaw learning

7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

g. Kegiatan awal

 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i

 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi

 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung



h. Kegiatan inti

 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.

 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah

siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.

 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru

yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.

 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal

dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan

dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi

(keaktifan mereka dalam membahas materi).

i. Kegiatan akhir

 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan

dari diskusi.

 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.

 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan

memberikan pujian pada kelompok yang paling aktif.

8. Sumber belajar

 Buku paket

 Guru

9. Penilaian.

 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.

Bengkalis, 20 Mei 2011

Mengetahui:

Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer

Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti

Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan pendidikan MAN Bengkalis

mata pelajaran Bahasa Arab

Kelas/semester XI/II

Pertemuan ke 3 (ketiga)

Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,

pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab

tentang القرأة عن توراجا 

Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang القرأة عن 
توراجا  dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah.

2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah القرأة عن توراجا dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah.

Indicator
1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan

benar

2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat

3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema

Alokasi waktu 1 jp x 40 menit

4. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan

mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi

tentangمعالم السیاحیة الطبیعیة

5. Materi pembelajaran

Dialog sederhana tentang

6. Metode pembelajaran

 Jigsaw learning

7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

j. Kegiatan awal

 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i

 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi

 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung



k. Kegiatan inti

 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.

 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah

siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.

 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru

yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.

 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal

dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan

dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi

(keaktifan mereka dalam membahas materi).

l. Kegiatan akhir

 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan

dari diskusi.

 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.

 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan

memberikan pujian pada kelompok yang paling aktif.

8. Sumber belajar

 Buku paket

 Guru

9. Penilaian.

 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.

Bengkalis, 27 Mei 2011

Mengetahui:

Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer

Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti
Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan pendidikan MAN Bengkalis

mata pelajaran Bahasa Arab

Kelas/semester XI/II

Pertemuan ke 5 dan 6 (kelima dan keenam)

Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,

pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab

tentangو جزیرة بالى القرأة عن كبون رایا بوجور

Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang القرأة عن 

و جزیرة بالىكبون رایا بوجور dengan menggunakan struktur
jumlah fi’liyyah.

2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah و جزیرة بالى القرأة عن كبون رایا بوجور dengan
menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah

Indicator
1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan

benar

2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat

3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema

Alokasi waktu 2 jp x 40 menit

4. Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan

mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi

tentang و جزیرة بالىرایا بوجورالقرأة عن كبون

5. Materi pembelajaran

Dialog sederhana tentang

6. Metode pembelajaran

 Jigsaw learning

7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

m. Kegiatan awal

 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i

 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi



 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung

n. Kegiatan inti

 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.

 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah

siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.

 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru

yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.

 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal

dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan

dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi

(keaktifan mereka dalam membahas materi).

o. Kegiatan akhir

 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan

dari diskusi.

 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.

 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan

memberikan pujian pada kelompok yang paling aktif.

8. Sumber belajar

 Buku paket

 Guru

9. Penilaian.

 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.

Bengkalis, 30 Mei 2011

Mengetahui:

Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer

Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti
Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831
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