
على ( البطولة ألعاب فريق بنوع) التعليم التعاونىفعالية استخدام 
 "Guppi" مهارة الكالم بمدرسة الهداية استيعاب الطالب فى

  شربونالمتوسطة اإلسالمية
 ( شربون  املتوسطة اإلسالميةGuppiمبدرسة اهلداية  الثامن صفدراسة جتريبية ىف ال )

 رسالة

ل على درجة سرجان ومقدمة الستيفاء شرط من الشروط للحص
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة  شيح نور جاتى فى فنديدكان إسالم 

 اإلسالمية الحكومية شربون

 

هاقدمت  
 ميمين مؤمنة

٥٨٤٢٠٤٤٢ 

 جامعة  شيح نور جاتى اإلسالمية الحكومية شربون

2013 



 االختصار
            البطولة ألعاب فريق بنوع) التعليم التعاونىفعالية استخدام : ميمين مؤمنة 

Teams Games Tournaments (TGT) )مهارة على استيعاب الطالب فى 
دراسة تجريبية  )  المتوسطة اإلسالمية"جوفي"الكالم بمدرسة الهداية 

  ( شربون بمدرسة الهداية جوفى المتوسطة اإلسالميةفى الصف الثامن 
 
يستطيعون أن يكتبوا ولكنهم اليستطيعون أن يتكلموا مع  شريون هم أن الطالب ىف مدرسة اهلداية جوىف املتوسطة االسالمية 

وأن هذه املشكلة بسبب كثرية منها يعتقدون أن اللغة العربية أصعب من اللغة األجنبية األخرى ىف تعلم . بعضهم باللغة العربية جيدا
أّن الطريقة الىت يستخدمها املعلم غري مهارة الكالم لذالك نتائجهم ىف التدريبات اليومية أو ىف االختبارات التناسب بالغاية املرجوة و

وطريقة التدريس الىت تظن هبا تقدر على استيعاب الطالب لتعليم اللغة العربية خصوصا ىف تعليم مهارة الكالم وهي تعليم . جذابة
 ) بنوع فريق ألعاب البطولة )ألن تعليم التعاوىن . (Teams Games Tournament (TGT)بنوع فريق ألعاب البطولة )التعاوىن 

احدى املدارس الىت مل . شريون املتوسطة اإلسالميةGuppiوكانت مبدرسة اهلداية . هي إحدى الطرق الستيعاب الطالب على تعلم
 .تستخدم هذه الطريقة ىف عملية التعلم والتعليم

بنوع فريق )تعليم التعاوىن  اهلدف من هذا البحث لنيل احلقائق عن استيعاب تعلم مهارة الكالم لدى الطالب باستخدام ال
  املتوسطة االسالميةGuppi وبدوهنا ىف الصف الثامن مبدرسة اهلداية ( Teams Games Tournament(TGT)ألعاب البطولة 
 . ىف استيعاب الطالب ىف تعلم مهارة الكالم(بنوع فريق ألعاب البطولة)تعليم التعاوىن شريون وفعالية 

.  هو النشاط احلركي الذى يعمل على منو الفرد العقلى(بنوع فريق ألعاب البطولة) وحسب النظرية املعريفية فإن تعليم التعاوىن 
إلستيعاب الطالب وليكون الطالب (بنوع فريق ألعاب البطولة)وأن تعلم مهارة الكالم حيتاج إىل طريقة الفعالة كالتعليم التعاوىن 

 Teams (TGT)بنوع فريق ألعاب البطولة )ألن تعليم التعاوىن . يتكاسلون وامللل عند تعلم وكذلك يقدرون على مهارة الكالم

Games Tournament )هي إحدى الطريقة الستيعاب الطالب ىف تعلم   . 
 يعىن حبث لتحليل املقارنة بني استيعاب تعلم مهارة (experimen) وأما منهج البحث ىف هذه الرسالة هي الطريقة التجريبية 

 واستيعاب (Teams Games Tournament (TGT)بنوع فريق ألعاب البطولة )الكالم لدى الطالب باستخدام تعليم التعاوىن 
. (Teams Games Tournament (TGT)بنوع فريق ألعاب البطولة )تعلم مهارة الكالم بدون استخدام تعليم التعاوىن 
 .ملعرفة األحوال الواقعية هبذ املدرسة ونيل مجيع احلقائق املرجوة (االمتحان التحريرى)وتستخدم الباحثة املالحظة املباشرة واإلختبارات 

بنوع فريق ألعاب ) والنتائج ىف هذه الرسالة أن استيعاب تعلم مهارة الكالم لد طالب الصف الثامن باستخدام تعليم التعاوىن 
 هي أعلى من استيعاب تعلم مهارة الكالم  لدى طالب الصف الثامن ( Teams Games Tournament (TGT)البطولة 

لفرقة املراقبة  (x)وبنتيجة املعدلة . ولذلك استيعاهبم ىف تعلم مهارة الكالم مرتفع.(بنوع فريق ألعاب البطولة)بدون استخدام تعليم التعاوىن 
 وأماىف 44,16 وللفرقة التجريبية ىف االمتحان التمهيدي هي68,00وأماىف االمتجان الالحقي هي40,00ىف االمتحان التمهيدي هي 

 وهي  Test Paired Sample Tومن البيان السابق إستنتاجت الباحثة من هذا البحث.95,00االمتجان الالحقي فهي 
مردود مبعىن  وجود الفاعلية الداللية على استيعاب الطالب ىف تعلم مهارة الكالم بتعليم  HO مقبول و  Haفكان 0,00 >0,05

 .  املتوسطة اإلسالمية شربونGuppiمبدرسة اهلداية  (بنوع فريق ألعاب البطولة)التعاوىن 
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الباب األول 
مقدمة 

 
 خلفية البحث .أ 

لة آ اللغة تلة ادلهمة للناس، نظرا من واظفتها كانآلاللغة ىي ا
بالد الاالتصال يف حياة اجملتمع اليومية وكذلك لسهولة االتصال ب

( ١78 :١997 ،تيار يوسف وسيف األنوار). األجنيب
اللغة العربية ىي اللغة الىت كّرمها اهلل بقرآنو و أثبت على 

أهنا حّية باقية ومن عالمات حياة اللغة العربية استمرار منوىا 
وكانت للغة العربية ىف العصور احلديثة عوامل جديدة . وتطورىا

على سبيل ادلثال ارتقاء الصحافة وانتشار التعليم  للنمو و التطور
وىذا تدعم على تطور اللغة وهنوضها وىي تصَت . و حركة الًتمجة

لغة رمسية ىف مجيع األقطار العربية، و إن للغة وظيفة كربى ىف حياة 
الفرد، فهي اليت توحد ادلرء مع اآلخر للتعبَت عما جييش ىف نفسو 

من احساسات و أفكار وىي وسيلة التصال ادلرء بغَته وهبذا 
ّقق ما يصوب إليو من مآرب وما يرادون من حاجات  االتصال ُيح

  (17 – 9 : 1989. جودت الركايب  )
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  ومن ادلشكالت اذلامة الىت يواجهها معلم العربية 
. كلغة ثانية كيفية التغلب على صعوبات النطق لدى طالبو

( 37:19997 ،زلمد على اخلوىل)
وتدريس اللغة العربية ببالدنا إندونيسيا يوجد ىف 

ادلدارس اإلسالمية وبعض ادلدارس العامة وكذلك ىف حلقات 
التعليم وادلعاىد وغَتىا من ادلؤسسات الًتبوية باعتباراهتا لغة 

 (239:1980حسن باىرون، )أجنبية أو لغة ثانية 
ى فة كربيأن اللغة ذلا وظ    بناء على ذالك نعرف، 

 دلدرس أن يعرف الطريقة الفّعالةا علىلذالك جلميع ادلراء 
ال شك يف أن ادلعلم يرغب يف أن يكون . العربيةم اللغةيعلتل

ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذى . تعليمو فعااًل نافعا
يؤدى إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأقصر الطرق وأقلها 

جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية 
(  20:1997, زلمد على اخلوىل)األخرى 

   إن تعليم مهارة الكالم ينبغي أن يكون فّعاال ىف حال 
ألن يعّود طاّلب التفكَت ادلنطقى، وترتيب األفكار وتسلسلها، 

وربط بعضها ببعض مع الدقة ىف الكالم واحلرص على مجالو 
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البد دلدرس أن يراعى ىف اختيار موضوعات الكالم، . وروعتو
وظيفة كانت أو إبداعية، أن تكون مما يثَت ىف الطالب روح 
التفكَت فيها، ويبعث نشاطهم إليها، كما يراعى أن تكون 

 (117: 1986جودت الركايب، ).مناسبة دلستواىم العقلي
   أرادت الباحثة أن تطّبق التعليم التعاوىن ألنو مالئمة 

بفطرة اللغة والناس، فادلعاونة يساىل ىف مجيع أمور الناس 
 (76: 2008أمى زلمودة ). والتعليم

 نتيجة ادلالحظة التمهيدية الىت قامت هبا    نظرا إىل
 أن عملية تعليم  مدينة شربونGuppiالباحثة ىف مدرسة اذلداية 

 خاصة ىف مهارة الكالم أن طالهبا يستطيعون أن اللغة العربية
يكتبوا ولكنهم اليستطيعون أن يتكلموا مع بعضهم باللغة 

أّن الطريقة الىت يستخدمها ادلعلم غَت العربية جيدا و
فمن ذالك، كم من طالب يتكاسلون ىف تعلم اللغة .جذابة

العربية ألهنم يعتقدون أن اللغة العربية أصعب من اللغة 
األجنبية األخرى، وّتانب ذالك أن الطريقة الىت يستخدمها 

اخلطابة و "كان ادلعلم يستخدم طريقة . ادلعلم غَت فعالة
ىف تعليم مهارة الكالم، وىاتان الطريقتان " القواعد والًتمجة
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وأما اذلدف ادلرجو من . جتعالن الطالب كسالنا ىف التعلم
تعليم مهارة الكالم أن يستوعب الطالب ىف التكلم اللغة 

على أن قصد من الفصل . العربية حتدثا كانت أو استماعا
الثامن ىف معيار الكفاءة والكفاءة االساسية إن مهارة الكالم 
ىى تكرير الفكرة والشعور واخلربة وشفويا بالتعبَت او احملادثة 

 . البسيطة عن ادلهنة
التعليم  ة أن تطّبقحثابتريد الومن البحث ادلتقدم،   

ألن ىذه الطريقة مناسبة  مهارة الكالم التعاوىن ىف تعليم
( 71: 2008أمى زلمودة ). بالطالب للمستوى ادلبتدئُت

فعالية استخدام "بناء على ذالك تأخد الباحثة موضوع الرسالة
 Teams(TGT) البطولة ألعاب فريق بنوع) التعليم التعاونى

Games Tournament ) على استيعاب الطالب فى مهارة 
 .بمدرسة الهداية جوفى المتوسطة اإلسالمية" الكالم

بمدرسة الهداية دراسة تجريبية فى الصف الثامن  )
"Guppi "المتوسطة اإلسالمية شربون) 
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 فروض البحث .ب 
 :تقرير البحث .أ 

 :وبادلوضوع ادلذكور ينقسم البحث إىل ثالثة أقسام 
ميدان البحث ىف ىذه الرسالة ىو طريقة : ميدان البحث  .1

 تعليم اللغة العربية
ْتث منهج البحث ىف ىذه الرسالة ىو : منهج البحث  .2

 كمي
 نوع البحث ىف ىذه الرسالة ىو امبَتك: نوع البحث  .3

 ْتثحتديد ال .ب 
 : حتديد البحث ىف ىذه الرسالة على ما يلي 

 البطولة ألعاب فريق بنوع)التعليم التعاوىن خاصة دام خاست 1
(TGT)Teams Games Tournament  ) على استيعاب الطالب ىف

 مهارة الكالم 
ىا يف وحدة م اللغة العربية ىف مهارة الكالم يفيمادة التعل 2

  دلهنة االدرس الثاىن وىي عن
استيعاب الطالب ىف مهارة الكالم باستخدام التعليم  3

 التعاوىن
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أسئلة البحث  .ج 
  بدونمهارة الكالمقدرة الطالب ىف تعليم إىل أي حد  .1

او فرقة " أ "ىف الصف الثامنالتعليم التعاوىن استخدام 
 . ادلتوسطة اإلسالميةGuppi ىف ادلدرسة اذلداية ادلراقبة

مهارة الكالم   قدرة الطالب ىف تعليم إىل أي حد  .2
التعليم ستخدام  فرقة التجربة با "ب "لصف الثامنل

 Teams Games(TGT) البطولة ألعاب فريق بنوع)التعاوىن 

Tournament ) ىف ادلدرسة اذلداية Guppi ادلتوسطة 
 .اإلسالمية

 ألعاب فريق بنوع)التعليم التعاوىن إىل أي حد فعالية  .3
على استيعاب ( Teams Games Tournament(TGT) البطولة

 Guppiادلدرسة اذلداية  ىف   مهارة الكالمالطالب ىف

 ادلتوسطة اإلسالمية ؟
 أهداف البحث .ج 

 بدونمهارة الكالم دلعرفة قدرة الطالب ىف تعليم  .1
او فرقة " أ " ىف الصف الثامنالتعليم التعاوىن استخدام 

 . ادلتوسطة اإلسالميةGuppi ىف ادلدرسة اذلداية ادلراقبة
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 لصف الثامنلمهارة الكالم قدرة الطالب ىف تعليم  دلعرفة .2
 فريق بنوع)التعليم التعاوىن ستخدام  فرقة التجربة با "ب"

ىف ادلدرسة  ( Teams Games Tournament(TGT) البطولة ألعاب
 .ادلتوسطة اإلسالميةGuppi اذلداية 

البطولة  ألعاب فريق بنوع)التعليم التعاوىن  فعالية دلعرفة .3
(TGT)Teams Games Tournament )مهارة على استيعاب ىف 

  ادلتوسطة اإلسالميةGuppiادلدرسة اذلداية  ىف الكالم
 األسس التفكيرية .د 

 أساسا (cooperative learning)تأخد الباحثة التعليم التعاوىن 
على أّن ىذه الطريقة على مستوى ادلدخل اإلجتماعى فهي تؤدى 

مجيع الطالب إىل ادلشاركة وادلعاونة ىف عملية التعلم، خاصة ىف 
تعلم اللغة العربية، منو حب الطالب إىل مادة اللغة العربية خاصة 

ىف مهارة الكالم ومن نظريات ىذه الطريقة أّن عملية التعليم 
ُيتاج إىل ادلشاركة وادلعاونة إما من جهة ادلدرس وإما من جهة 

فهذا بناء على أّن وظيفة ادلدرس ليس رلرد القاء . الطالب
ادلعلومات إىل مجيع الطالب ولكّن أن يراعي الطالب ىف مجيع 
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أمى زلمودة ).عملية تعليم حالل الدرس لنيل غاية التعليم ادلرجّوة
38 :2008 ) 

 عن ىذه الطريقة على أّن (Behaviorisme) وىف مدخل التعليم 
ألّن من اسلوب . دور ادلدرس ضرور لتنسيق حال الصف اجيابيا

التدريس ىف ىذه الطريقة ىي تقضى على سائر الطالب باادلشاركة 
 (2008: 40أمى زلمدة ).وادلعاونة خالل الدرس

 وقال امحد فواد ىذه الطريقة يدخل على نظرة السيكولوجيا 
 اىتم ىذا ادلذىب بالعوامل (Behaviorisme )مذىب السلوكى

اخلارجية تشتمل على ادلدرس والبيئة والكتاب وغَت ذالك وأن 
خلق البيئة التعليمية ىو طريقة فعالية للوصول إىل األغراض 

 .ادلقصودة
 وعند رأيهم بأن األطفال ميكنهم حتصيل اللغة الوطنية 

كسلوك متعلم من خالل الشكل الكالمى أوال، ومن مث ميكن أن 
يقال إن التالميذ ميكنهم حتصيل اللغة األجنبية بسهولة إذا ما 

 .قدمت ذلم ىف شكلها الكالمى قبل شكلها الكتاىب
مزايا ىذه النظرة اهنا مناسبة ىف نيل مهارة وُيتاج إىل عملية وعودة 

 .مشتملة عناصر منها البديهة ودافع وغَتىا
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 وأما مهارة الكالم فهي ادلهارة األساسية ىف تعليم ادلهارة 
ألهنا . اللغوية خاصة للطالب ادلبتدئُت ولغَت الناطقُت باللغة العربّية

فهي تقضى على سائر ( productive skill)من ادلهارة اإلستنتاجية 
وكذالك ىو . الطالب بالدور اإلجياىب ىف عملية تعليم اللغة العربية

الشكل الرئيسي لإلتصال اإلجتماعى عند اإلنسان، وىذا يعترب أهنا 
 .أىم جزء اليتجزء أمهها ىف ممارسة اللغة واستخدامها

 : ومن البيان السابق تأخد الباحثة نقطة جوىرية فيمايلى 
 

11   
 
 
 
 
 

 
وأما ادلراد بادلشاركة وادلعاونة ىنا، فليس ىف إجابة سؤال 

اإلمتحان ولكن ادلشاركة وادلعاونة بُت سائر الطالب عندما تسَت 

معلومات ( 1
 ادلدرس

مادة ( 2
 التعليم

وسائل ( 3
 التعليم

وىنعاتال( 4  

  وادلشاركة

معلومات الطالب(5  
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عملية التعليم، فصارت نشاطات تعليم وتعلم اللغة العربية فعالة 
فهذه الطريقة مالئمة لطالب للمستوى ادلبتدئُت لتنمية . وجّذابة

على روح ثقة بنفسهم وغرس روح ادلعاونة وادلشاركة بعضهم 
 (40: 2008أمى زلمدة ). بعضا

وكانت ضرورة التعاوىن وادلشاركة ليس إالّ ىف رلاّلت التعليم 
والتعلم فحسب، فكان روح التعاوىن وادلشاركة ُيتاج مجيع احملاّلت 

 . احلياة اإلنسانية
 خطوات البحث .ه 

 طريقة البحث . أ
طريقة البحث ىف ىذه الرسالة فهي، بطريقة جتريبية يعٍت 

 فريق بنوع)التعليم التعاوىن ْتث الختبار وجود فّعالية استخدام 
ستيعاب على ا ( Teams Games Tournament(TGT) البطولة ألعاب

شربون ْتيث  Guppiداية الطالب ىف مهارة الكالم ىف ادلدرسة الو
أّن يف ىذا البحث سيظهر الفرق على استيعاب الطالب عن 

التعليم مهارة الكالم بُت الطالب الذين يتعلمون بدون استخدام 
 .التعليم التعاوىنوالذين يتعلمون باستخدام التعاوىن 
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 تصميم البحث . ب
  ىذه الرسالة ىيىفتصميم البحث 

 control group pre-test post test. 

: بتصميم
E : O1X1O1 

K : O3X2O4 

: البيان
E : التجريىب صفال 
K : ادلراقبة صفال 

O1  :االمتحان التمهيدي 
O2  :االمتحان الالحقي  
𝑋1:  التعليم التعاوىن عملية التعليم والتعّلم باستخدام 
𝑋2:  بنوع)التعليم التعاوىن عملية التعليم والتعّلم بدون استخدام 

 ( Teams Games Tournament(TGT)البطولة ألعاب فريق
 أّما (Y) وادلتغَت ادلعّلق (X)ادلتغَتان ىف ىذا البحث مها ادلتغَت احلّر 

وادلتغَت ادلعّلق ىو التعليم التعاوىن ادلتغَت احلّر فهو فّعالية استخدام 
.  مهارة الكالمىلاستيعاب الطالب ع

 الزمرة والمثال. ج
 الزمرة .1
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الزمرة ىي الوالية العمومية تتألف   (58:1999)سوغيونو  رأى
من ادلوضوع والكائنات الىت تكون كّمية واخلصائص التِت تحطَِبقحهاَ 

.  الباحثة حىت ميكن لتعّلمها و إستخالص اإلستنتاجات منها
إّن الزمرة  ىي عدد من بعض  (54:2009)وقال رضوان 

، وقال أيضا اّن زمرة قسمان. حتليالت البحث الىت ستعرّب عنواهنا
:     مها 

 زمرة زلّددة . أ
الزمرة احملّددة ىي منبع البيانات الواضحة وحّدىا على 

 .الكّمي حىت حتسب عددىا
 زمرة غَت زلّددة . ب

الزمرة غَت احملّددة ىي منبع البيانات اليت ال تعُت حدودىا 
. حىت على نسبة ال تظهر ىف مجلة

وأخذت الباحثة ىف ىذا البحث الزمرة احملّددة، وىى الطالب 
 اإلسالمية شربون توسطة امل اذلداية جوىف ىف ادلدرسةمناث الصفّ ال

. الب ط117وعددىم 2013-2012ىف العام الّدراسي 
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 1: جدوال رقم 
 شربون  اذلداية جوىف ادلتوسطة اإلسالميةزمرة البحث ىف ادلدرسة

المجموع التلميذات التالميذ  صفالرقم 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

 أ ثامن الصفال
 ب ثامن الصفال
 ج ثامن الصفال
 د ثامن الصفال
 

 تالميذ 10
 تلميذا 13
 تلميذا 16
 تلميذا 14

 

 ة تلميذ15
 ة تلميذ11
 ة تلميذ18
 ة تلميذ19

 

25 
25 
34 
33 

 
  تلميذا 117 ة تلميذ63  تلميذا53المجموع 

 
 ادلثال .2

اذا كانت الزمرة  (1996:112)رأى سوىرسيمي أريكونطا 
ناقصة من مائة فتؤخذ ادلثال كّلو، واذا كانت ادلثال أكثر من مائة 

.  أو أزيد%25-%20 أو %15-%10: فتؤخذ الزمرة حوايل
 صفّ من الزمرة ادلوجودة ىف ال25%وىف ىذا ادلثال تأخذ الباحثة

والطريقة ادلثالية اليت .  شربونGuppiاذلداية  بادلدرسة ثامنال
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 فريق بنوع)التعليم التعاوىن تستخدم الباحثة ىف ىذا البحث فهي 
 (. Teams Games Tournament(TGT) البطولة ألعاب

(PURPOSIVE SAMPLING)يعٌت تأخذىا الباحثة ادلثال بالًتجيح  .
 مدة البحث ومكانه . أ

   مدة البحث اليت تقوم فيها الباحثة شهران يعٍت من 
. 2013 يناير سنة 10 حىت تاريخ 2012 نوفمبَت10تاريخ 

  اذلداية جوىفىف ادلدرسةوأما مكان البحث يف ىذه الرسالة 
 . اإلسالمية شربونتوسطةامل

 الحقائقجمع طريقة  . ب
تعتمد الباحثة ىف طريقة مجع احلقائق لكتابة ىذه  

الرسالة على منابع احلقائق الىت تتعلق مبوضوع البحث وتعمل 
الباحثة أن جتمع احلقائق ىف ىذه الرسالة بالطريقة اآلتية فهي 

 :قسمُت 
 مجع البيانات األوىل . أ

 ادلالحظة ادلباشرة ( أ
ادلالحظة ادلباشرة ىي  (74:2009)قال رضوان   

ىل نشاطات إىل موضوع البحث للنظر إالنظر ادلباشر 
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تستخدم الباحثة ادلالحظة ادلباشرة ألن . ادلعمول من القريب
تقضى على الباحثة أن جتمع البيانات بادلالحظة ادلباشرة 

 .ىل البيانات الكّمية اليت وقعت ىف ادلدرسةإللحصول 
 ادلقابلة الشخصية ( ب

ادلقابلة  (27:1999)زون سوىرتونو أقال  
الشحصية ىي مجع البيانات بتقدًن األسئلة ادلباشرة من 

ادلالحظة اليت تستخدمها الباحثة ىي . ىل اجمليبإالباحثة 
ىل مدّرسة اللغة إادلقابلة الشخصية احلرّية، تسأل الباحثة 

 مناث الصف وكذلك التالميذ ىف الثامن الصفالعربية ىف ال
لنيل البيانات عن استيعاب الطالب ىف مهارة الكالم ىف 

التعليم ودلعرفة وجود الفّعالية ىف استخدام . اللغة العربية
على استيعاب الطالب  (البطولة ألعاب فريق بنوع)التعاوىن  

ىف مهارة الكالم ىف اللغة العربية الذين يتعلمون بدون 
التعليم استخدام بوالذين يتعلمون التعليم التعاوىن استخدام 

. التعاوىن
مجع البيانات الثانية  . ب

 االمتحان .1
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 تستخدم الباحثة االمتحان، دلعرفة ه الرسالةىف ىذو
 البطولة ألعاب فريق بنوع)التعليم التعاوىن فّعالية استخدام 

(TGT)) على استيعاب الطالب ىف مهارة الكالم، الذين 
والذين يتعلمون التعليم التعاوىن يتعلمون بدون استخدام 

وكانت مادة االمتحان الىت  . التعليم التعاوىنباستخدام 
 بشكل ىنةامل تؤخذىا الباحثة فهي من موضوع الدرس

اّما معرفة فّعالية أّوال من التالميذ الذين . اإلمتحان الشفوي
وثانيا من التالميذ التعليم التعاوىن يتعلمون بدون استخدام 

من نتيجة التعليم التعاوىن استخدام بالذين يتعلمون 
. الحقي واالمتحان المتهيدياالمتحان ال

: كما يلى t testحتليل البيانات السابقات باستخدام الرموز اختبار  . أ
thit =

X 1 – X 2

dsg 
1
𝑛1

 +  
1
𝑛2

 

  

dsg =  
 𝑛1 − 1 𝑉1+  𝑛2 − 1 𝑉2

𝑛1+𝑛2 − 2
 

: البيان 
 =  X 1    ادلراقبة صفلامعدل 

=  X 2    التجريىب صفلا معدل 
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  =  𝑛1 ادلراقبة     صفلل رلموع البيانات 
=  𝑛2    التجريىب صفلل رلموع البيانات 
=  𝑉1      باقى varians ادلراقبة صفلل البيانات 
=  𝑉2       باقى varians التجريىب  صفلل البيانات 
( 239:2005)سوجانا 

 فرضية البحث .و 
الفرضية ىي افًتض عن  (۲۰۰۳:۴۵)ىف كالم سوجانا

وكما شرح ىف االساس . الشيئ لبيان مالو مطالب ألداء الفحص
: ية ففرضية البحث كما يلىيرالتفك

Ha : فريق بنوع)التعليم التعاوىن وجود فعالية الداللية استخدام 
 على استيعاب ىف ( Teams Games Tournament(TGT) البطولة ألعاب

  ادلتوسطة اإلسالمية شربونGuppiمهارة الكالم ىف مدرسة اذلداية 
HO : فريق بنوع)التعليم التعاوىن عدم فعالية الداللية استخدام 

 على استيعاب ىف ( Teams Games Tournament(TGT) البطولة ألعاب
 ادلتوسطة اإلسالمية Guppiمهارة الكالم ىف مدرسة اذلداية 
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 تنظيم الكتابة .ز 
: تنظيم كتابة البحث يف ىذه الرسالة يتضمن علي فصول التالية

مقدمة، وىي توكيد االصطالح تتكون من خلفية : الباب األول 
البحث وفروض البحث وتقرير البحث وحتديد ادلسألة وأسئلة 

  وخطوات البحث البحث وأىداف البحث واألسس التفكَتية
وتنظيم الكتابة 

 فريق بنوع)التعليم التعاوىن البحث النظرى عن : الباب الثاين 
ومهارة الكالم  ( Teams Games Tournament(TGT) البطولة ألعاب

وعالقة بينها 
مناىج البحث تتكون من طريقة وتصميم البحث : الباب الثالث 

 وأدوات البحث وطريقة حتليل احلقائق زمرةوال
تاريخ مكان البحث وموقفو وىكذا : الباب الرابع 

االختتام، تتكون من خالصة البحث واالقًتاح :الباب اخلامس 



 مراجع اللغة اإلندونسية

 
Al khulli, Muhammad,dialibahasakan, Saefuloh, Hasan,  2010 , Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, Basan Publising, Yogyakarta. 

Anwar, Syaiful dan Tayar Yusuf, 1997 , Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab. Raja Grafindo persada : Jakarta.  

Duriah Masrohati, Hadliro. 2008 , Pengaruh Penerapan Metode Cooperative learning 

Tipe (TGT) Terhadap Prestasi Belajar Kimiah siswa kelas Xsemester 1 SMA Klombo. 

Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi : Yogyakarta. 

E.Slavin, Robert. 2008 , Cooperatif Learning. Nusa Media : Bandung. 

Furchan, Arif. 1982 , Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Usaha Nasional : 

Surabaya 

Isjoni, 2009 , Cooperative Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok. Alfabeta, 

Bandung  

Izzan, Ahmad, 2004 , Metodologi Pemblajaran Bahasa Arab, Humaniora Utama Press, 

Bandung. 

Makruf, imam,2009 , Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, NEED’S PRESS, 

Semarang. 

Sudjana, Nana,2002 , Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Algensindo, 

Bandung. 

Tayar Yusuf, Syaiful Anwar,1992 , Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Tim Pengembangan MKDK IKIP, 1990 , Penyempurnaan Sistem Belajar Mengajar, 

Semarang. 



Tim PPPG Matematika. Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 

Kooperatif. paket pembinaan penataran. 

Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosidi, 2008 , Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab. UIN Malang Press, Malang. 


