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 األّول الباب

 مقّدمة

 

 المشكلة تمهيد .أ

 لغة ىي أيضا ذالك وسوى للعربي  لغة, العربية لغة أن ادلعروف ىو اكم
 باللغة مهاو  ة اإلسالم لدين مرجعُت كانا الليو رسول وسنية نالقرأ ألني , العامل يف للمسلمُت

 .العربية

 النجاح ربديد يتم .نفسها اللغة و الزمن تطوير مع وتتطور تنمو العربية اللغة تعليم
 ،التدريس أىداف من هنج يعٍت ،العوامل من العديد طريق عن ميالتعل عملية كل يف

 سائل العوامل والتدريس ،التدريس وتقنيات ساليبألا عواملو  ،ادلادية العوامل والتدريس
 .وغَتىا اإلعالم

 مل العربية اللغة ميتعل من تنتج اليت اجملال، ىذا يف الباحث من ادلراقبة ،ذالك ومع
 ال .يستوفون ال الذين الطالب من االختبار نتائج مع ،حالنجا  من مستوى اىل تصل

 بسبب يف حيدث ىذا .تعلم ال الذين متحمسة الطلبة روح اإلصلاز ىذا من نشأت
 ليست لذلك ،الطالب قبل من رتابة شعر مسألة يف ادلعلم قبل من ادلستخدمة األساليب

 الكالم مهارات ميتعل يف وخاصة ،العربية اللغة ميتعل على الطالب روح ربريك على قادرة
 الالزمة ميالتعل طريقة حبيث .الطالب وتركيز العاطفة يتطلب احملادثة ميتعل .احملادثة أو

 .للطالب التشجيع إلعطاء حقا قادرة احملادثة
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 من أفضل مع ادلهام أداء على قادرا يكونل ادلدرس من يطلب ،التعليم عملية يف
ة, أن يكون ادلدرس "غنيا" دبناىج و أساليب ولتحقيق اىداف التدريس ادلتوقع ,ذلك

كون التعليم شللة و رتيبة, و للطالب حسب احتياجاهتم. حبيث ال يالتدريس ادلناسبة 
 ادلستخدمة األساليب فإن ولذلك،, جيعل الطالب متحمسُت يف متابعة احملاضرات ادلقدمة

 .ميالتعل لنجاح ىاما دورا تلعب التدريس عملية يف

، وأسلوب الًتبية اإلسالمية يف عملية(, 361: 7002)حسان إو إحسان  لقا
 ألنو سيكون، ربقيق ىذا اذلدف يف اجلهود الرامية إىل جدا مهم موقف لديو

ديكن  مثل ىذه الطريقة اليت يف ادلنهج يتكون ادلوضوع الذي من مهمة وسيلة
 / /: HTTP) .سلوكالوظيفي لل الفهم فهم إىل الطالب استيعاهبا من قبل أو فهمها

])februari 2012 KELAS [18-TINDAKAN-www.docstoc.com/docs/PENELITIAN 

( من دون وسيلة، فإن ادلوضوع ال يكون 361: 7002إحسان وإحسان ) لقا
. وكفاءة يف التعليم والتعلم األنشطة ضلو األىداف التعليميةقادرا على ادلضي قدما بفعالية 

])februari 2012 KELAS [18-TINDAKAN-www.docstoc.com/docs/PENELITIANHTTP :/ / ( 

سلوب يف عملية التعلم. وطريقة األتطبيق  وباحلكم من البيان أعاله، مدى تأثَت
جيدة ىو الطريقة القادرة على تفعيل الطالب و القادرة على توفَت اتصال ثنائي االذباه 

م التعاوين ىو من يتعلم التعاوين. و تعليأما طريقتو ىو طريقة بُت ادلدريسُت والطالب.
م التعاوين ونظام ييف التعلإحدى طريقة التعليم اليت تدعم التعليم السياقية. وديكن تعر 

م التعاوين ىو أن يكون مخسة يتعلنظام العمل / رلموعات الدراسة. التدريس وىيكلة 
(، والًتابط اإلجياب وىي مسؤولية 3991عناصر أساسية )جونسون آند جونسون، 

 فردية، والتفاعل الشخصي، مهارات التعاون، وعمل اجملموعة.

http://www.docstoc.com/docs/85245859/PENELITIAN-TINDAKAN-KELAS%20%5b18
http://www.docstoc.com/docs/85245859/PENELITIAN-TINDAKAN-KELAS%20%5b18
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 رلال يف( ادلساعدات ادلتبادل لتعلما) التعاوين ليمتع التعليم وراء الكامنة فلسفة
 .اجتماعية سللوقات البشر أن يؤكد الذي”homo homini socius“ ىو التعليم

 أو سلوك أو موقف على تؤكد اليت والتعلم التعليم اسًتاتيجية ىو التعاوين التعليم
 أو شخصُت من تتكون واليت ،تنظيم يف اجملموعات بُت التعاون بناء يف ادلساعدة يف عمل
 .أكثر

 التعليم .البنائية أيديولوجية على القائم التعليم إحدى من ىو التعاوين التعليم
 من صغَتة رلموعات أعضاءك الطالب من عدد مع التعلم اسًتاتيجية ىو التعاوين

 يف عضو طالب كل على جيب ،العمل فريق استكمال يف .ادلختلفة القدرة مستويات
 ال التعلم ،التعاوين ميالتعل يف .ادلوضوع لفهم البعض بعضنا مساعدةو  عام العمل رلموعة

. الدرس ادلواد يتقن مل اجملموعة يف األصدقاء من واحد عند بعد تنتو
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com) 

فيها  احلركة لعب ىو الدوريلعب  و ".الدوريأما من تعليم التعاوين ىو "لعب 
ىي مشروطة الطالب على حاالت معينة خارج  الدوريلعب . يف والفرحالغرض و النظام 

الفصول الدراسية، على الرغم من أهنا كانت تعلم حيدث يف الفصول الدراسية. باإلضافة 
إىل لعب األدوار وادلقصود يف كثَت من األحيان باعتبارىا شكال من أشكال النشاط الذي 

تلعب دورا، وىو يشغل أيضا منصب كلمات الطلبة زبيل أنفسهم كما لو كانت خارج و 
 احلرف زارع أو الصيغة.

 دبمارسة يتمثل التدريس طريقة/أسلوب األدوارىو سبثيل أن gangel (3996,)قال        
  .اجملموعة يف دورىم عن وعي بكل ادلنافشة أعضاء

[18 februari 2012]) playing.html-role-http://nurhay13.blogspot.com/2011/11/metode( 

http://nurhay13.blogspot.com/2011/11/metode-role-playing.html
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 إلستكشاف أسلوب ىو األدوار سبثيل الدوري, لعب Blatner (7007) قال 
 يةاإلجتماع بوضع تتعلق اليت احلاالت
 )februari 2012]) playing.html [18-role-http://nurhay13.blogspot.com/2011/11/metode..ادلعقدة

رؤية لعبت ال يع الطالب يعرفونمجادلسألة عرض بإجياز حىت  ل الدراسية،يف الفص
. وتركز كل شيء على ذبربة اجملموعة. جيب إدخال ادلعلمُت على الوضع حىت الوضع

بوضوح أن الشخصيات واجلمهور على فهم القضايا ادلطروحة. سباما مثل الالعبُت، 
واجلمهور أيضا مشاركة كاملة يف حالة التعلم. يف وقت التحليل وادلناقشة، وجيب توفَت 

 .تغلب على ادلشاكل ادلطروحةحلول للجمهور اليت ديكن استخدامها لل

 الفصول يف التأثَت لتعلم طريقة الكاتب أن استنتاج ديكن ،أعاله العبارة من انطالقا
 تطبق أن ينبغي ،تعليمية بيئة إبداعا أكثر تصبح أن أجل من ،ذلك بسبب .الدراسية
 .إبداعاو  نشاطا أكثر التعلم خلق على قادرا يكون أو التعلم يف ادلستخدمة الطريقة

 يف وخباصة ،التعلم العربية اللغة من كل يف تطبيقها ينبغي اليت التعاوين التعلم أساليب
 .احملادثة او كلمالت مهارات

 يف لالستخدام موافقا الدوري لعب أني , النتائج يأخذ فالباحث ،ذالك على بناء
 التكلم مهارات لتحسُت اخلصوص وجو على العربية اللغة تعليم

 هتدف اهنا .الدوري لعب استخدام ىو العربية التكلم تعليم يف دجدي ابتكار ويلزم
 ربسُت أجل من البحث إجراء مت .التعلم عملية دلتابعة الطالب من التشبع من احلد اىل
 .دور لعب أسلوب خالل من الطالب لدى اإلبداع صقلو 

http://nurhay13.blogspot.com/2011/11/metode-role-playing.html%20%5b18
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 شبو سةدرا إجراء إىل تلزم اليت اإلجراءات أديي الباحث أعاله ادلذكورة ادلشاكل من
 اللغة تكلم تعليم في الدوري لعبا طريقة استخدام تأثير "ادلوضوع حسب ،ذبريبية
 "العربية

 المشكلة تعريف. ب

 ىذا يف بحثسي اليت ادلشكلة تعريف فأميا ،للباحث ادلذكور ادلوضوع على بناء

 : ىي البحث

 التالميذ اإلبكار تطوير يف نقص ادلستعمل األسلوب.     ا

 .تفتقر زالت العربية التكلم تعليم يف الطالب من عليمالت نتيجة . ب

 

 البحث أسئلة .ج

 : التالية باألسئلة البحث أسئلة الباحث قديمي السابقة ادلشكلة تعريف على بناء

 طريقة استخدام قبل العربية اللغة التكليم تعليم على التيالميذ لتكليمتعليم اكيف نتيجة .أ 

  ؟  الدوري لعب

 طريقة استخدام بعد العربية اللغة التكليم تعليم على التيالميذ لتكليمتعليم ا كيف نتيجة .ب
  ؟ الدوري لعب

 اللغة التكليم تعليم على التيالميذ يف ترقية تعليم الدوري لعب طريقة استخدام يأثير ىل . ج

 ؟ العربية
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 البحث أهداف. د

 :  يلي كما ىي البحث أىداف

 لعب طريقة استخدام قبل العربية اللغة التكليم تعليم يف ميذالتيال تعليمدلعرفة نتيجة  .أ
 الدوري

 لعب طريقة استخدام بعد العربية اللغة التكليم تعليم يف التيالميذ نتيجة تعليم دلعرفة .ب
    الدوري

 اللغة التكليمفعالية يف ترقية تعليم  الدوري لعب طريقة استخداملكشف وجود تأثَت  .ج

 .العربية

 

 البحث ئدفوا. ه

 :ىي البحث ىذا يف الباحث ريدي اليت الفوائد فإن اخلصوص، وجو على

 للمدريس .1
يكون ىذا البحث عونا يف جعل حالة  الدراسة التفاعلية وترقية تكلم  .أ

 التالميذ.
 للتلميذ .2

 لًتقيية التعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية .أ
 ربيةلًتقيية القدرة التكلم اللغة الع .ب
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 للباحث .3
التكلم يف تعليم  الدوريزيادة ادلعرفة يف تعريف ترقية أسلوب التعليم اللعب  .أ

 .اللغة العربية
 

 البحث مسلمات. و

 : ىي البحث ىذا يف البحث مسلمات

   سلتلفة. العربية اللغة التكليم تعليم يف التيالميذ نتيجة تعليم .3

 التكليم تعليم يف التيالميذ نتيجة تعليم على يأثير الدوري لعب األسلوب استخدام .2

 .العربية اللغة

 البحث فرضية. ز

وأما الفرضية من ىذا البحث ىي" وجود ترقية نتيجة التعليم على  التالميذ يف 
(يف جيفاراي باندونج احلسُتاإلسالمي  الًتبيةادلؤسسة  مدرسة ثانوية)الفصل احلادية عشر

 " العربية اللغة التكليم تعليم

 بعد أن يعرف الفرضية يف ىذا  البحث فإحصائيتها مايلي:

 لعب طريقة استخدام يف الفعالية فيو ما، فادلعٌت  Ho :χ1 = χ2 .أ
 .العربية اللغة التكليم تعليم يف التيالميذ قدرة لرفع الدوري
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 الدوري لعب طريقة استخدام يف الفعالية فيو، فادلعٌت  Ha  :χ1 ≠ χ2 .ب
 .العربية اللغة التكليم تعليم يف تيالميذال قدرة لرفع

 مـنـهـجـيـة الـبـحـث. ط

البحث، الطريقة ادلستخدمة طريقة الشبو التجرييب. وىذه دلعرفة وجود   يف ىذا
 اللغة التكلم تعليم استعاب يف على التالميذ الدوري لعب أسلوب التعليمالتأثَت عن أسلوب 

 nonequivalent بحث ىو الشبو  التجرييبوالتصميم ادلستخدم يف ىذا ال .العربية

control group design . ىناك فرقتان منها فرقة ذبريبية وفرقة ضابطة باستخدام
االختبار القبلي دلعرفة احلالة األوىل، والعينة ال زبتار عشوائيا بل باستخدام الفرقة ادلوجودة. 

بالكفاءة األساسية اليت درسها وىذه العملية ذبري ثالث مرات بادلادة التعليمية ومناسبة 
 التالميذ. وىذه تصور يف القائمة مايلي:

 

 3.3ة الصور 

  

 

 (2006:00سوغيونو )

 بيان  الصورة:

O1:االختبار القبلي يف الفصل التجرييبا 

O1                             X1                       O2 

O3                                                                                                      O4               
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X1:  يف الفصل  التجرييب الدوري لعب التعليماستخدام أسلوب 

O2: االختبار البعدي يف الفصل التجرييب 

O3االختبار القبلي يف الفصل الضابط: 

 O4االختبار البعدي يف الفصل الضابط : 

 لبحثطريقة ا. .1

 طريقة جمع البيانات .أ 

 طريقة مجع البيانات زلصولة مايلي:

   . دراسة ادلطبوعة، تقوم بتحصيل على ادلواد النظرية اليت تتعلق بأسلوب   1

ومناسبة هبذا  العربية اللغةالتكليم  مع القدرة يف تعليم الدوري لعب التعليم
 البحث.

 الدوري لعب باستخدام أسلوب العربية اللغةالتكليم  . التجربة يف تعليم 2
 

 ب.  أدوات البحث

 .االختبارات 1

 االختبار  القبلي (أ

كان االختبار  القبلي سيقيس قدرة  التالميذ األوىل  قبل استخدام 
. والنتيجة يف االختبار  القبلي سيقيس سلتلفة الدوري لعبأسلوب 

 قدرة  التالميذ.
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 االختبار البعدي  (ب

 ي سيقيس القدرة ويقارن ترقية اإلصلاز التعليمي يفكان االختبار البعد
. واألسئلة ادلوجودة الدوري لعب فرقة البحث بعد أن يستخدم أسلوب

يف االختبار البعدي متساوية مع األسئلة ادلوجودة يف اإلختبار 
سؤاال موضوعيا بشكل (10القبلي.وآلة التجريبة تشتمل على ثالثُت )

 .ختيار األجوبة يف تلك ادلادةاالختيار ادلتعدد وبأربع اال
 

 االستفتاء. 2

وىذا دلعرفة آراء التالميذ  بشكل عالمة التدقيق،  likertخيتار الباحث االستفتاء
 .العربية اللغة التكلم تعليم  اإلستيعاب على مادةيف ترقية  الدوري لعب على أسلوب 

 ج. طريقة تحليل البيانات 

ربليل البيانات ادلوجودة. ونتيجة االختبار  القبلي  طريقة ربليل البيانات نشاط يف     
واالختبار البعدي ربلل وذبدول، األىداف دلعرفة إصلاز التالميذ، واإلضلراف ادلعياري، 

تصور على اجلدول، مث نعطيو  و وسلتلف الفصول اليت تكون عينة.إصابة التجريبة الكتابية
طرا. قبل أن ضللل البيانات الزم أن نفعل أوال القيمة باعتماد على ادلعيار ادلعُت عند نورغين

وذبريبة  ليليفور التجريبة الشرطية   اليت ربتوي على التجربة االستوائية باستخدام ذبريبة
 0.03و  α   =0.00داللية واختالف الوسطية على مستوى الداللة 
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 موقع و مجتمع البحث و عينته .غ  

 موقع  البحث. 1

اإلسالمي احلسُت جيفاراي  ثانوية ادلؤسسة الًتبيةالرسة يقوم ىذا البحث بادلد
 باندونج

 مجتمع البحث. 2

( إن اجملتمع والية إمجالية ربتوى على مبحث وموضع 90: 7009قال سوغيونو )
وذلا نوعية وخصائص معينة يقررىا الكاتب مث خيلصها. و قسم من اجلملة واخلصائص اليت 

.و اجملتمع يف ىذا البحث مجيع التالميذ يف الفصل ديتلكها اجملتمع تسمى بعينة البحث
 .اإلسالمي احلسُت جيفاراي باندونج ثانوية ادلؤسسة الًتبيةاحلادية عشر من ادلدرسة 

 عينة البحث. 3

 371: 7009العينة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو نظام عينة ادلشبعة. قال سوغيونو) 
ة إن كان مجيع رلتمع البحث تستخدم بالعينة. ( ىذه العينة ادلشبعة ىي طريقة تعيُت العين
ثانوية يف الفصل احلادية عشر من ادلدرسة  يففالعينة يف ىذا البحث مجيع التالميذ 

 .تلميذا 10 اليت تشتمل على اإلسالمي احلسُت جيفاراي باندونج ادلؤسسة الًتبية

 

 


